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ভাঁরতকোব 

ততীয় খণ্ড 

খই - থন্বোসিস 

সম্পার কমল, 

শমাদিত্য ৪হদেদাণ শ্রবিনয় দত্ত 

একাপিদাস ভট্টাচাম শবমেশচন্দ্র মজুমদার 

শএগোপাপচন্দ্র ভট্টাচাধ শ্রবামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

এচিপ্তামণি কর শএিলত্যেঙ্্নাথ বন্ধ 

শ্রচিস্তাহত্ণ ৮ক্রবশী প্রহ্বকুষমার সেন 
শ্রনির্নলকুমাব বস্থ শ্রহ্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যাব 

শ্রক্ণিভুষণ চঞ্রবতী শ্রন্বশালকুমার দে 

শঅশোক। সে ০ ১ ই শদেবজ্যোতি দাশ 

গীন্দ্রনাথ বায় 

শনুধেন্দুপ্রসাদ বর 
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বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 

কলিকাতা 



শিেস্বস্ব ও রা ৭ 95 
ববস্থাপণা-ণশমি ও 

আনা ৩$মার চটোপাব্যায় শগোপাপচগ্জ ৬টাচাখ 
শরশালঞ্যার দে এানমপধুমার বনু 
অরমেশচ৮গ মঞ্জুমপা এ এখোগেশচ৮ন্ত্র বাগপ 
এনধবনাথ গাখ শ/চশ্তাহরণ ৮এব হী 

শবামগোপ।শল চঙ্োপাধ্যাম 

ক ন5চিব 

শপুবচন্র খুখোপাধ্যাগ 

শর মমবেগ্পাথ গাখ 

পণ শপ সঠকাঠ 

শখ্বিমশ পাহিডী এর।খ্মাধব ঠক গীথ 

শ্রীপাগ্ছি সমর 

“হ৭শ 

*শিলত দাশ শপ শণুখরা। উন ঠা 

এশিমাহগাদ &ে 

লী 

শপাচগোপাল ধাওয়া শবাবেগকুমাহ খন্দ্যোপাধ্যাণ 

ততীদ্ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পপ। শন্যায়ী আধুনিক ভাপতীয় ৩[ষাফমূহের উন্নতিবিধানকণে 
প্রন সণকাপ্রি অর্থাগকুলা পাতের ফলে পুস্তকের মশা যথাসম্ভব হাস করা হইয়াছে। 
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শাবতকোব ভ তীয় খবের প্রসঙ্গানিবাচন, খাস কলন, বচলাসম্পাদন হব 

বিশিছু সশায় ক] 

পুরানা 

বিধনে ভহাপ্রা সম্পাদক মহলাকে সাহাখা কলিখছেন 

»1০শ ৮৬০ঠাশ্ 

শ।আ ৩০৩1৮ ভট্াচা। 

»)চিওুবুঞ্জনল মোন 

শন 

মদ সকণবুমার মুখোপাব্াাধ 

শকাশীঞ্ন প্ন্দ্যোপাশঠাৰ 
শিচন্দোদম শষ্টাচাখ 

»[ন্।* এ 

শপীপ কর দাশিগ্র 
শগ্হাশ চদ্রোপাধাম্ 

4 [ই 

অনেক পনন দশও 
12 "মাল, পাল কাশ 
ত্ব্শত শুদদাপাধ।াম 

শকরেশপাণ দাশ গন 
ল/বলাখ ঙজাঙচাষ 

শএপুলশিনশিহারী সন 
পপ এব যো 
অবিশ্বকণন পন্দেযোলা ধান 

এ পুশ্ধানশব শপ 
শএলাুতাোনস দশ 

শিস যুলা ওপ 

লা, 

মলি *বুমাব বিখাস 
শ।/অমলেন্্প্রসাদন এ 
শ। অমি বাগচী 
শী শোক মিত্র 
এ।অশোক সেন 
শশভ্িব্রত সবকাও 
শখ গোবিন্দ চপ বত 
শ্রসঞ্জিত বন্ধু 

অ।৯» » 

শা।অন'ণকুমান মুখোপাধ্যায় 

2০৮10205501 

এমা পু 
শ আসি হুমা সেন পি 
আউবা সেল 

শক্মলা সুখোপাবঠান 
শখগেন্সনান সেশ 
শশাপাপধ মাহি 
শধফিনেনবুমাপ সোনম 
শপবাাপাণ খা পাশ্ব্যাদ 
এসৌগ “প্রসাদ হুখাপা শ)াণ 

1ব5+ ৭ 

এচিন্থ।খুদাত্র হা লাবা বৰ 
শ মভজি “কুমার চৌবুরী 
০) তাল ওনার সাই! 

শি অনিপক্রুমান্ধ আঙগান 
শএসশিলপ্ুমার সেন গগ্ 
শা অবলিন্দ ভদ্র'চায 
|“ খপপুহাব সিহ 
আরা 5 লাশ 

"কাঁপল শ্র্রাচাষ 
»শঅলপ্ুমাপ মলিক 
শগগনলিহাবী বশ্ল্যোপাশিতান 
শতিদষিববভন সবাপ্রিকারা 
শ0হ৩না সেন 
শপেলাপ্রসাদ চএবরট 
শ।নএলচশ্র পাহিী 
শপদ্মনা ৩ দাশ শপ 

শ্রণশিমলবখিকাশ সেন 

শণ।* অনল বাষ 
শপ্রবোধকমাত তভামিক 
শবাসন্তিক। লাহিড়ী 
শ্বিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আবেদাম্তকুমাধ সিংহ 
শাভাঙ্ষর ৮চট্রোপাধ্যাক্ 
শ্রমনীষ। বস্থু 

ভাতে 
সি 

শি 

পরি 



শমহাদেব দত্ত 
প্াণুত্বাবিপ্রসাদ গুহ 
শক লাল ভট্টাচাষ 
আাববীল্দনাখ ভটীচাষ 
শপমাভোষ সবকারর 
প্রশক্তিকাস্ত চক্রব্ভী 
শীশিবতোষ মুখোপাধ্যায় 
শুশ্টামলকুমাখ লন গুগ্ত 
শ্রীসত্যময় মুখোপাধ্যায় 
এসনাজিন্ দত 
শিসজ্ঞোবকুমার পাল 
শসীমানন্দ অধিকারী 
শক্ষনীলকুমার ভট্টাচাষ 
ঞহুবিমল দেব 
কবর বাক 
শর স্রাকিৎ্াস"হ 
শরল্ুষেন্তুবিকাশ করমহাপাত্র 
শরমলোমনাথ ভক্টরাচাধ 

চিত্র 41 

প্র অশোক ভট্টাচাষ 
শদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 
সাহমন্ত বন্দ্যোপাব্যাখ 

197) ও বঙ্গ মন, 

শ্বুমার বাস 
শুকৌস্তশ মুখোপাধ্যাস 
শনিমাল্য আচাখ 
শশমীক বন্দ্যোপাধ্যাকস 
ভসৌমিজ চউট্রোপাধ্যাস 

৮ 

শককুণাশৎকর বাস 
আচিদানন্দ দাশস্য 
এ॥ঞ্রুব গুগ্ত 
অস্বগাক্ষশেখ এ পাস 

বসন ৩ 

আদিশীপকুমার মুখোপাব্যায় 
শবিমলাকান্ত বাসচোৌবকী 
»ভাক্কণ মঞ্জ 
শ্রপাজ্যেশখর মি এ 
স্থবেশচন্দ চক্ল ৩৭ 

শ্ীড়। 

»অজম বস 
শিসুকুল দল 



ভারতকোষে অনুস্থত বর্শীন্রক্রম 

' আ আ্াা ই ঈ উড এ এ ২ £ 

ক খ গ ঘ ৪ চ ছ জজ ঝ ঞ্ ঠ ড ড 

6 ঢে ণ তি থ রা ৮] প্ৰ পপ হা 1 ন্ভ খা 

য য় বণ শ সস স ত 

আয স্বতম্ব এব হিসাবে আ-এর পন্সে গণ্য হইয।ছেঃ যেমন 'আহোম”এব পরব এম্যালো 

ইয়ান ১ কিন্ত য-স্লা1 আ-কার-এব উচ্চাবণ “আযা-এব মত হইলেও উহা যথাস্থানেই 

বিন্যস্ত হইয়াছে, তাই “মপ্রিহোত্র” এব পরব এঅগ্যাশয় ॥ * ম্বতন্গ বর্ণ হিসাবে পরিগণিত 

না হই হস্-যুক্ত “ত"বূপে গৃহীত হইয়াছে । বাংপাক় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ-কাবাশ্ত ব্যঞন 

হসম্তরূপে উচ্চারিত হয়, তাই স্থপনির্দেশপ্রসঙ্ষে কোনও বর্ণের হসন্ত ও অ-কারান্থ কপেব 

মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয় নাই , যথা “অকলঙ্ক'-এর পর 'অক্ল্যাণ্ড', উৎপল বংশশএর 

পর উত্তঙ্ক'। বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে ণ্ট* বা “গু ণ+ট বা ণ+ড হিসাবে উল্লিখিত 

হয় নাই, ন্-ট ও ন্1+ড-বপে গৃহীত হইয়াছে । তাই যদিও 'অণুবীক্ষণ”-এর পর “কম ও? 
তথাপি “আনেস্থেসিযা-এর পর আযান্টিবায়োটিকৃস” বা 'ইনস্থলিন-এব পব ইন্টাবন্তাশন্যাল 

হগ্রেস অফ শুরিক্লেপ্টালিস্ট অ+ দেওষা হইযাছে । 



সংকলন ও প্রকাশন -কার্ধে নানাভাবে সাহায্য কগিয়াছেন আশুতোষ মুখোপাপ্যায়, শইজ্ছাণী 
রহমান, শ্রীকালীপদ সরকার, শ্রীগোপাপদাস বাক, ভ্রীগোপাল হালদার, ভজগদিন্দ্র ভৌমিক, 
শ্রতারকনাথ লাহিড়ী, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্ীনকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিঃশক্ষ ঘোষ, 
শ্রনিরঞ্কন সেনগুঞ্ত € 'যুগাস্তব” ), শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ভ্াবিমলকুমার মলিক, ঞ্মুকুলিকা 
কোনাব, শ্রহ্ছজি্কুমার দাশগুপ্ত, শ্রহরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও পঞ্াহিরণকুমার সালাল | উশ্তাদের 
নিকট আমর] বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । 



লেখকবিবরণ 

শ্রীঅচিস্তযকুমার মুখোপাধ্যায়, শারীরবিগ্কা বিভাগ, 
প্রেমিডেশ্ি কলেজ | ঘুম; চক্ষু) জিহ্বা 

প্রীঅজয় বনু, ক্রীড়া বিভাগ, “যুগান্থর' । ডেভিদ কাপ 

প্রীমজিতকুমার চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যাপক, শারীবুবিদ্যা 
বিভাগ, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ | খাম; জিহবা; 
ত্বক 

ঞ্অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বন বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার / গাব; ছাতিম) জাকুল 

প্রীঅজিতরুষণ বন্থ্, ইংরেজী বিভাগ, আশুতোষ কলেজ | 
গণপতি চক্রবর্তী 

গ্রঅঞ্ন সিংহ, পশুচিকিৎম1 বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার | 
ছাগল; ডেয়ারি 

শীঅঞ্জনা বায়চৌপুরী, ভূগোপ বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন 
কলেজ । ঘাটপ্রভ! 

গ্রমণিমা 'তালুকদ্দার, কপিকাতা / গজলক্মী 

জরীঅতুলরুষ্ণ সুর, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, কলিকাতা স্টক 
এক্সচেঞ্জ | ডিবেঞ্চার ; ডিভিডেন্ড 

্লিমধীর চক্রবর্তী, প্রাঈীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস 
বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ | গুর্জর প্রতীহার 

শ্রঅনস্তলাল ঠাকুর, রিসার্চ ইন্ঠিটিউট অফ প্রারুত, 
জৈনোলজি আাণ্ড অহিংসা, বৈশালী ॥ জ্ঞানশু- 
মিত্র 

শ্রীঅনাদিনাথ টা, ইনস্টিটিউট অফ রেডিও ফিজিক্স আগ 
ইলেকট্রনিক্স, কপিকাতা বিশ্ববিদ্াপয় | ট্রযান্জিস্ট ব 

শ্রমনিন্দাকুমার পাপ, ভূগোল বিভাগ, উত্তর বঙ্গ খিশব- 
বিদ্যালয় | ডুয়ার্স , তাঞ্চোর 

শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্চিলাল, জাতীয় অধ্যাপক শ্রন্নীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা সহায়ক / গাথা২ , 
গ্রিয়র্সন, জর্জ আব্রাহাম ; তেস্সিতোরি, লুইজি পিও 

প্রঅনিলকুমার কুওু, ন্যাশনাল আট্লাস অর্গান।ইল়েশন 
চিন্কা 

শ্রীঅনিলকুমার দত্ব, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইও্ডয়া / 
গৈরিক; গ্রথন ; ভিপল্িট 

শ্রীঅনিলকষ্ণ মনজুষদার, গেল্সেটিঘ়ার্প ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার | খান্দেশ 

প্রঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,সেন্টেনার্রি প্রফেসার অফ ইপ্টাব- 
হ্যাশন্যাল রিলেশন্স, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় , খালসা 

শ্রমপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ু। সম্পাদক, গ্্রন্থপরিক্রমা” | 
গ্যাবিবন্ডি, জিউসেপ্পে ; জাতিমংঘ ; ভারিণীচরণ মিত্র 

শ্ীমভিজিৎ গ্রপ্ত, ভূগোপ বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ | 
খন্বাত উপসাগব 

শ্রীমমরেন্্কুমার সেন, “আনন্দবাজার পত্রিকা” | টাইপ- 
রাইটার 

আমমরেন্্রনাথ রায়, যুগ কর্মসচিব, 'ভারতকোষ? | চিত্র- 
কলা , ছাত্র-আন্দোলন ; জনদ'ঘ, ভারতীয়; টমসন, 
জোসেফ জন; টেরাকোটা) ভরের, আল্ব্রেথউ । 

তোগলকাবাদ 

শ্ররমমবেন্দপ্রসাদ মিত্র, প্রাক্তন অধাপক, অর্থনীতি বিভাগ, 
ভিক্টোরিয়া ইন্নিটিউশন| খাজন] ; খেতমভুর , গণতন্ত্র ) 
চর্শিল্প ; চিনিশিল্প ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত $ চীন, 
জাতি১ , জেনারেল এগ্রিমেণ্ট অন ট্যারিফস আগ 
ট্রেড) ট্যারিফ বোর্ড , ট্রেড ইউনিয়ন , ডোমিনিকন 

ীঅমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অনাক্ষ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ । 
জোক 

শ্বিঅমলচন্দ চৌধুরী, বিশুদ্ধ গণিত বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিচ্ভালয় / গণেশগ্রসাদ , গালোয়া, এভারিস্ত 

ভ* মলচন্দ্র চৌধুরী, প্রান অধাক্ষ, বেঙ্গল ভেটাবিনারি 
কলেজ । গোক 

শ্রামমল ভটাচারধ, ই"বরেজী বিভাগ, প্রেমিডেন্নি কলেজ 
গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি 

ক্রীঅমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, ট্রারিস্ট বযুবো, পশ্চিম বঙ্গ নরকার 
থেতুরি 

শীঅমিতাত ঘোষ, কলিকাতা / গ্রিফিথ, ডেভিড ওয়ার্ক 

শ্রীঅমিতাঁভ ভট্টাচার্য, মেকানিক]াল এঞ্সিনিয়ারিং বিভাগ, 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় | ঝালাই ; ঢালাই 

শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস 
বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ । চন্দেল; চৌহানবংশ ) 
জয়চন্ত্র; জয়সিংহ 

শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্ভাপয় / চানক, জোব 
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শ্রীঅমিতাভ পেন, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলেজ অফ লেদার 
টেক্নোলঙ্জি | গিব্স, যোসিযাহ, উইলার্ড, গ্রাস্মান, 
হেব্মান গুন্থের ১ চেভিশেভ, পাফন্থতিই ল্ভোডিছঃ 
জীন্ল, জেম্স হপ্উড , জেনো, টপেমি 

প্রীঅমিতেন্ত্রনাথ ঠাকুর, চীনাভবন, বিশ্বভারতী / চীন! 
সাহিত্য 

প্রীমমিয়কুমার মজুমদার, কলিকাতা ডুবুবি 

শ্রীঅমিয়কুমার সেন, অধ্যক্ষ, চিত্তরঞ্ধন ক্যান্সার 
হাসপাতাল | চিন্তরঞ্রন ক্যান্সার হাসপাতাল 

শ্রীঅমিয়কুমার সেন, পাঠভবন, বিখ্ভাখতী | জগদানন্ন 
রায় 

শ্রীঅমিয় বাগচী, অর্থনীতি বিভাগ, প্রেসিডেক্সি কলেজ | 
জোগান 

শ্ীমমূলযধন দেব, ইঞ্জিনিষার, কপিকাতা | গিয়ার , ঘড়ি, 
টাপি, ড্রিল 

শ্রঅমূলাধন মুখোপাধ্যাস্, প্রাক্তন অধ্যাপক, ই'রেজী 
বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | ছন্দ, বাংল! 

শ্রীনমৃতাণন্দ দাস, “ক্যাপিট্যাল' | গণক , গাণিতিক 
অর্থনীতি , জনতন্ব 

শ্রঅরবিদ্দ বসু, সেপ্টাপ ইন্ট্িটিউট অফ ফিশাবিক 
টেক্নোপজি, এরনাকুলম / থাগ্সংরক্ষণ 

শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্ধ, আর জি. কর মেডিক্যাল কলেজ: 
টক্সিন 

শ্রীঅকণকুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি, 
হাইকোর্ট | গঙ্ষেশ উপাধ্যায় , ট্র্যাজেডি 

শ্রমকুণচন্্র গুহ) লে।কসভার প্রান্তন সদশ্ঠ | চিন্তরঞ্চন দাশ 

শ্রমরূণ মিত্র, ফরামী বিভাগ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় | 
জ্োলা, এমিল 

শ্রমবূপকুমার সিংহ, প্রাণীবিচ্ঞ। বিভাগ, দাজিলি' গভর্নমেপ্ট 
কলেজ | ঝিন্নক 

শ্বীমরপরতন চটোপাধ্যায়, টেক্নিক্যাপ আযাড্ভাইজরি 
কমিটি, ডায়াগ্নস্টিক সার্ভে অফ দামোদর ভ্যালি 
রিজ্ান | গোরখপুর 

শ্রীঅলককুমার মজুমদার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় । চিস্তা; 

শ্রষশোককুমার ভট্রাচার্২, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব 
ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ। চালচিত্র , চিত্রকলা : 
তারতীয় চিত্রকলা 

কলিকাতা 

প্রীঅশোককুমার মজুমদার, অধিকর্তী, মুংগালাল গোয়ে্কা 
ইন্ট্রিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুযেট স্টাডিজ আগ রিসার্চ, 
ভারতীয় বিদ্যা ভবন | ডুরাও্ পাইন , তারনাথ + তিব্বত 

শ্রীমশোক মুস্তাফি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বারাসত গভর্নমেন্ট 
কলেজ | জিন্নাহ, মুহম্মদ আপী 

প্রমশোকা মেনগুপ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি | গঙ্গাগ্রসাদ 
সেন , গালিচা, গিরিশচন্দ্র ঘোষ১ ১ গেজেট ১ গেজেটি- 
যার, গোগীমোহন ঠাকুর) গোবিন্দ অধিকারী, 
গৌরীশংকর হীরা্টাদ ওঝা, গ্রস্থাগার , গ্রস্থাগার- 
বিচ্া , গ্রযাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, চণ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
চণ্তীরণ মুনণী , চিন্তামণি, চিব্খাবুরি যজেশ্বর , ছায়া- 
নৃত্য , ছৌঁ, জনার্দন কর্মকার ; জয়কু্ণ মুখোপাধ্যায় , 
জযনারায়ণ ঘোষাল, জাতীয় পতাকা , ঝা, গঙ্গানাথ, 
ঠাকুবদাস চক্রবর্তী , ঠাকুরদাস দত্ত 

জীঅসীমকুমার চক্রবতী, গবেষক, প্রাণীবিগ্ঠ/ বিভাগ, 
গ্রেসিডেন্সি কলেজ । জেপিমাছ 

শাতোয়ান, ফাদার ববেয়ার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় | খ্রাষ্টধর্ম ১ জেনুইট ১ তাস্সো, 
তেরেন্তিমুস 

পিআদিত্য ওহদেদার, মুখ্য গ্রস্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদ্যালয় | খোদ-বখ্শ্ পাইচুরেরি 

প্রমারতি দাশ, মনোবিষ্ঠা1। বিভাগ, বেখুণ কণেজ | চক্ষু 

শ্রআশীষ বস্তু, অখিল ভারত হস্তশিপ্প পদ ঘট ১ চিকন, 
ঢোকর! কামার 

গ্রমাশুতোষ ভট্রাচাখ। খাণ্লা বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠাপয় / গছ বেড়া, গাজন, গাজীর পট, 
গীতিক1। , গোসানী ১ ঘনবরাম চকুবতী ১ ঘাট, চডক, 

ঢেপ বাধ। 

প্রআাশুঠোধ মুখোপাধায়, রসায়ন বিভাগ, হুগপি মহসীন 
কলেজ | তামা ১ থোরিমাম 

গইন্দরশেখর রায়, চক্ষরোগ বিভাগ, মেডিক্যাল কলেজ, 
কলিকাতা / চক্ষুবোগ 

গউজ্জপকুমার মজুমদার, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী | 
ঠাকুরদান মুখোপাধ্যায় 

প্রটংপল দত্ত, লিটল থিয়েটার গ্রপ, কপিকাতা | 
গ্র্যানভিল-বার্কার, হার্লি 

প্লীউবর1 বন্থ, ভূগোল বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ ফর 
উইমেন | গগ্ডক ১ গোদীবরী ; গোমতী ১ ঘর্ঘর] ; চম্বল 
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প্রাউম! মুখোপাধ্যায়, ইতিহান বিভাগ, দীনবন্ধু আআগুজ 
কপেজ | জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ; ডন সোসাইটি 

শ্রীউধা সেন, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাণয় | 
গঙ্গামাগর ; গড় মান্দারন ; গড় মুক্ধেশ্বর ; গিন্িডি। 
গিলগিট ; গুপ্তিপাড়া; গোসাবা) চন্ত্রভাগ! ; চীন; 
জান্লামূখী ) তাম্্বপর্ণা 

্রীএণা সেন, অর্থনীতি বিভাগ, লেডি ব্রেবোন কলেজ | 
জাহাজনির্মাণ-শিল্প 

গ্রকপিল ভট্টাচার্য, ইঞ্জিনিয়ার, কপিকাতা | গুনিমাণ ; 
চুর্ণী; জনস্বাস্থ্য ইঞ্ষিনিয়ারিং ; জপবিছযুৎ্) জলশক্তি ; 
ড্রেজার 

শ্রীকমলবুমার মল্লিক, ইন্ষ্টিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট 
মেডিকাণ এডুকেশন আগ রিসার্চ, কলিকাতা | 
চিকিৎসাবিদ্য] ; জলাতঙ্ক; জোলাপ; জর; থৃষ্বোসিস 

শ্রকম্মণ গুহ, কপিকাত1 | গিরনার 

প্রীকমণ দ। «পপ, প্রাক্তন সম্পািক, মন্দিরা" , চন্দরশেখর 
আজাদ; জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় 

্রকমলা মুখোপাধ্যায়, কপিকাতা / খাইবার গিপ্রিপথ; 
খাসি-জরন্তিয়া;। গঙ্গা) গঙ্গোত্রী;ঃ গাসের ক্রম; 
গযাংটক ) গ্তপণা মান্ধাতা;) গোমল।; গোর্খ!; 
গৌসাইথান ; গৌব্ীশংকর ; তিবিচ মীর 

শ্ীককুণা ভট্টাচার্য, দর্শন বিশাগ, সরোজিনণী নাইডু 
কলেজ, গুণ; জাতি 

শকপঠাণকুমার দাশ গ্রপ্ত, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, 
কণিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় । গণেশ১ $ চামুণ্ডা) তিলক 

শ্রকল্যাণী দত্ত, সংস্কৃত বিভাগ, বাসস্তী দেবী কলেজ গ্রহ; 
গৌতম$) গৌতম; জয়দেব; তৈপদশ্থামী 

কল্যাণী মল্লিক, লোবেটে হাউম,কপিকাতা | গোপীচন্্) 
গোরক্ষনাথ 

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, রাজা গামমোহণ রায় 
কলেজ, আরামবাগ । গঞ্ধতৈপল 

শ্রীকামাখ্যাকুমার চক্রবর্তী, যুগ্ন সচিব, বিধ'ল বিভাগ, 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার | খনি আইন 

শ্রীকামিনীকুমার দে, গণিত বিভাগ, গুরুদাস কলেজ | চন্দ্র; 
তা ; তিথি 

শ্রীকালীকুমার দত্ত, আাকোত্তর ও গবেষণা প্রশিক্ষণ 
বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / চৌরপধাশিক] 

শ্রীকালীপদ ঘটক, আদানসোল | টুথ 
শরকালীপদ সেন, বাংলা বিভাগ, মহারাজ মণীন্দচন্তর 

কলেজ | গিরিশচন্দ্র ঘোষ২ ? চাযবন 

শ্রাকুগনগোধিন্দ গোস্বামী, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাত 
বিশ্ববিদ্যালয় | চন্দ্রকে তুগড় 

প্রীকুমারেশ ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিধৎ ' চিঞ্ণনি 

ঞকুমুদরঞ্জন দাস, বর্ধমান রাজ কলেজ | গায়কোয়াড়; 
ঘপিটি বেগম; চাদ বায়; চিআপিপি ১ জাহানারা, 
জেবউন্নিস৷ 

শুকুষ্ণময় ভট্টাচার্য, ক্যাটালগ বিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ | গৌরমোহন বিগ্ালংকার 

শুরুষা। গুপ্ত, কলিকাতা | জুনাগড় 
্রগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ণার্থবিগ্যা বিভাগ, ইণ্ডিয়ান 

ইন্প্িটিউট অফ ঢেক্নোলজি, খড়গপুর । গাণিতিক 
ক্রীড়াকৌতুক) জাইরোস্কোপ 

্রগিরিজাপতি ভট্টাচার্য, কলিকাতা | চারুচন্ছ দত 

শরগোপালচন্দ্র চট্টোপাধায়, মহাধিকর্ভা, জিওলজিক্যাল 
সাতে অফ ইগ্ডিয়া / জিওলজিকাল সাঁডে অফ ইগ্ডিয়া 

শরগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বন্থু বিজ্ঞান মন্দির | খয়ের ) 
খরগোশ ; গাজা; গ্যাস মাস্ক; গুটিপোকা) প্লাইডার ; 
চকমকি; চন্দন) চুম্বক; জ্বা, জাম; জেটগ্লেন। 
জৈব আলোক ; ঝাউ 

শগোপাণ হালদার, প্রাক্তন সম্পাদক, 'পণিচয়” | তুগেনেভ, 
* ভান সেগেইভিচ 

প্রগোপিকামোহন ভট্রাচাধ, সংন্বত বিভাগ, যাদবপুর 
বিশ্বব্ছাপয় | গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব ; জগন্নাথ ভর্ক- 
পর্ানন; জয়গোপাল ত্কালংকার) জয়নারায়ণ 

তর্কপঞ্চানন ; জীবানদ বিদ্যামাগণ 

যাপন বন্ধ, মিউদ্ধিয়াম অন ফোক আগ ট্রাইব্যাল 
কাল্চার. গোরাঠাদ পীর ; ঘুটিয়ারী-শিফ ? ছত্রভোগ 

গ্লগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, মুখ্য প্রচার নিবীক্ষক, গুচার 
ও জনসম্পর্ক বিভাগ, পূরোতর রেলওয়ে | জেকব, 
জর্জ অগস্টস; থিবো, জর্জ ফ্রিড্বিষ উইলিয়াম 

প্রগৌরীশংকর ঘটক, বেঙ্গল এঞিনিয়াবিং কলেজ | 
টাশিয়ারি $ ট্রায়াসিক 

প্রীচত্ডীচরণ দেব, শারীরবিগ্ভা বিভাগ, 
বিশ্ববিষ্ঠালয় । টিহ্ন 

কপিকাতা 
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শীচারুচন্দ্র চৌধুরী, ডিরেক্টর অফ রিসার্চ, ইত্ডিয়ান ল 
ইন্হিটিউট, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিট / গোণাপচন্তর 
সরকার শান্ী ) জুরিপ্রথা 

চিত্তরঞ্জন সেন, জিওলজিক্াযাগ সার্ভে অফ ইত্ডিয়।/ 
জীবাশ্ম 

্রীচিদানন্দ দাশগুপ্, যুগ সম্পাদক, ফেডারেশন অফ ফিল 
সোসাইটিজ অঞ্ ইত্ডিয় | চলচ্চিত্র; চলচ্চিত্র উৎসব 

প্রীচিস্তামণি কর, অধাক্ষ, গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট 
আযাও ক্র্যাফ ট ! গ্রেকো, এল 

প্রচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, 
প্রেমিডেন্সি কলেজ। গঙ্গা । গঙ্গাধাত্রা; গণেশ১; 
গ্ধেশ্বরী , গর্ভাধান , গাজা; গায়ত্রী; গিরিশচন্দ্র 
বেদ্বাস্ততীর্থ ; গুড়; গুরু, গোর; গৌরীঘান ১ গ্রহণ । 
ঘণ্টাকর্ণ; ঘাট; ঘি? চড়ক? চণ্ডী) চন্দন?) চন্দ, 

চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার 3 চাতুর্মাস্ত , চান্দরায়ণ ; চামুণ্ড; 
চাল; ছাতু, ছিন্নমস্তা); জগদ্ধাত্রী; জন্মতিথি) 
জন্মাষ্টমী; জপ; জয়দুর্গা ; জয়নারায়ণ তর্করত্ব , জয়ন্তী 
দ্বেবী ১ জাতাপহারিণী ; জিতাইমী ; জবাম্থর ১ ঝুপন। 
টোল; ডাল) তপস্কা। তর্পণ; ভাল, তিল। 
তুলসী 

চৈতন্থদেব, প্র বি., গ্তাশল্তাপ আকাডেমি অফ মিউজিক, 
ডান্স্ আগ ড্রামা | গোটুবাছম 

শ্রজগদীশনারায়ণ সরকার, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর . 
বিশ্ববিষ্ঠালয় / খপিফ1 ) খান্ুয়] ১ খিজিয় খা; খিপজী; 
খুশহাল চাদ; গুরগোবিন্দ সিংহ , চেঙ্গিজ খা) চৌথ) 
জয়মলল ; জায়গির ; জিরাউন্দীন বরণী ১ টোডরমপ 

শঙ্গগন্গাথ চক্রবর্তী, ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যাপয়। 
ভান, জন 

্্টিলকুমার মুখোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, দা্দিণিং 
গভরষে্ট কলে্গ। খ্যাতিবাদ 

শরজনরঞ্ন সেন, পশ্চিম বঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পদ | 
গুড় 

পু 

শ্রীয়নারায়ণ সেন, শ্ঠায়াদান বৈচ্যশান্্রপীঠ কলেজ 
হানপাতাল। গণনাথ দেল 

শ্ীজাহ্নিন পাল, প্রাক্তন তৃবিজ্ঞানী, আসাম অয়েল 
কোম্পানি / খনিঙ্গ তৈল শিল্প ; ভিগবয় 

শঙ্গাহ্বীকুমার চক্রবর্তী, বাংল! বিভাগ, রামমোহন কলেজ | 
গঙ্জকচ্ছপ; ঘটোৎ্কচ; চিত্রগুগ্ত; জড়-ভরত 

প্রীজিতেন্ নাথ ক্র, প্রাণীবিষ্ঠ। বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলের্জ। 
গণ্ডার 

শ্রীজীবনকুমার সেনগুধ, শারীবরবি্য1! বিভাগ, জে. জে, এম, 
মেডিক্যাল কলেজ, দাভান্গেরে | টন্দিল 

শ্রীজ্যোতির্ময় বন্ধ রায়, 'আনন্দবাজার পত্রিকণ' / তারকনাথ 
ঘাস 

শ্রীজেণাতির্ময় ভট্টাচার্ধ, স্যাশন্যাল আটপাস অর্গানাইক্টেখন| 
খড় কভদল।; গোয়া, দমান, দীউ 

শ্রজোতি মেন, আন্থেপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইত্ডিয়] | 
গ্রামর্দেবতা 

টিককু, প্রীপ্রতাপকষ্ণ, মাস্টার অফ দি মিন্ট, ইত্ডয়। 
গঙ্নমেন্ট মিপ্ট, কলিকাতা । টাকশাল 

টিকেকর, গ্রতীপদ রামচন্দ্র, বোগ্াই | গোখলে, গোপাপকৃষ্ক, 
তুকারাম 

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, কপিকাতা । গোবিন্দবাম 
মিত্র; জগৎশেঠ 

শতরুণকুমার বন, সম্পাদক, রয়াল আগ্রি-হর্টিকাল্চারাল 
সোসাইটি অফ ইওিয়], চন্দ্রমলিক] ১ টগর , ডাশিয়া 

শরতরুণচন্্র সিংহ, অধ্যক্ষ, লুগ্িপী পার্ক মানগিক 
হাসপাতাপ | গিরীদ্রশেখর বহু ১ গুটৈসা ১ চেনা 

শ্রতাপস মজুমদার, অর্থশীতি বিভাগ, *প্রসিডেন্সি কলেছ 
চাহিদা 

শ্রীতারাধান বাকচী, কানপুর ডাকটিকিট 

শ্রতাবাপদ চট্টোপাধ্যায়, উদ্ভিদবিগ্যা বিভাগ, প্রেমিডেদ্দি 
কলেজ . খেজুর; গুধবীজী; তাপ 

শুতারাপদ মুখোপাধ্যায়, স্কুল অফ ওরিয়েট্টাপ আগ 
আফ্রিকান স্টাডিগ্রী, লগ্ডন। গাঙ্ধারী২; চধাগীত। 
টমাস, ফ্রেডরিক উইলিয়ম 

তাহের, প্রীমহন্মণ, ভূগোপ বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় / 
গৌহাটি 

ত্রিবেদী, প্রবিষুঃপ্রসাদ রণছোড়লাল্, এম. টি, বি. কলেজ, 
হাট | গুজরাতী সাহিত্য 

দৃক্ষিণারঞ্ন শাস্ত্রী, প্রাকন অধাঁপক, সংস্কৃত বিভাগ, 
কষ্চনগর কলেজ | চার্বাক | 

দাতার, শ্রচিস্তামণ বামন, স্তাশন্তাল লাইব্রেরি / চিৎপাবন 
্রাহ্ষণ; জয়াকর, মুকুন্দ রামরাঁও ) জ্ঞানদেব ১ টিলক,বাল- 
গঙ্গাধর ) তুললীবাঈ ; তেলাঙ্গ, কাশীনাথ ত্যন্বক ; থানা 
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প্রীদিনেনকুমার সোম, গে্সেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার। গয়া 

পীদিব্যেন্দু রায়চৌধুরী, ভূগোপ বিভাগ, বিদ্যামাগর কলেজ 
ফর উইমেন / গুণ্ট,র ; ঘাটশিল1; চোপুপ্ধী 

শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল, সংস্কৃত বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ 
কলেজ! ঘটকর্পর 

শ্রদিলীপকুমার বন্ধ, ভূখিজ্ঞানী, খনিজ বিভাগ, বার্ড শা 
কোম্পানি । খনি 

শ্দিলীপকুমার বন্থ, গবেষক, ফপিত পদার্থবিষ্ভা বিভাগ, 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভাণয় , থার্মোডাইনামিক্স 

ক্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি 
কলেজ / খাফী খ|]; গোপাম হোসেন থা, সৈয়দ; 
গোলাম হোলেন সপীম জৈদপুরী। গোল্ডস্টাকর, 
থিওভোর; ছিয়াকরের মন্বস্তর ; 'তাভেনিয়ে, ঝা 
বাতিস্ত 

শ্রদিশীপকমাল ভাছুড়ী, রামকুষ্জ মিশন শিক্ষণ মদদ । 
খিদিবপুর ; গার্ডেনরীচ 

দিপীপকুমার মুখোপাধ্যায় কপিকাতা, খরতাল; 
গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, গণপৎ্ থা9) গিখিজাশংকর 
চত্র'বতী ; গুঞপ্রসাদ মিশ্র; গোপাশচশ্ত্র চক্রবতী; 
গোপালচন্ত্র খপ্যাপাধ্যায় ; গেপাপচণ্রু মলিক, 
গোপেশ্বব বন্দ্যোপাধ্যায়; গোয়ালিয়র ১ ঘরান।, 
চতুরঙ্গ; চৈতি; ভ্বাইলোফোন। জিভেন্্রনাখ ভট্টাচাখ, 
জ্ঞানদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ; জ্ঞানেন্্প্রলাদ গোস্বামী, 
জ্োতিরিন্দ্রণাথ ঠাকুৰ ) ডফ 

শ্রীধিপীপকুমার মৌলিক, উমেশচন্দ্র কণেজ । খণ়গপুর 

দীন্শা, আর্দেশীর, কলিকাতা, জবথুশ্ত্র ; জরথুশ্ত্র ধর্ম 
প্রীনেশচচ্ছ্র সরকা৭, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞালয় / খরোঠী; খারবেণপ; গঞ্গবংশ) 
গাঙ্গেয়দেৰ কলচুরি ; গৌড় গৌতমীপুত্র শাতকণণি 
চন্জরত্বীপ; চালুকাবংশ; চোলবংশ; জন্ব্বীপ; তীর্থস্থান 

শুদীপংকর দাশগুপ্ধ, আন্ধোপলজিক্যাল সাড়ে অঞ্ 
ইঙিয়! / খামি) গৌড়; চাকমা; তিব্বতী ভাষা 

শ্রীদীপংকর লাছিড়ী, খনি ও ভূবিভ্তা বিভাগ, বেঙ্গল 
এঞ্রিনিয়ারিং কলেজ / গণ্ডোয়ানা মহাদেশ; গৌণ সমৃদ্ধি 

শ্রীদীপক ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বিভাগ, বোলপুর কলেজ! 
গোত্র; গোপণ ব্রাহ্মণ ; ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ২ ছায়া 

ব্রদীপকরঞ্চন দাস, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস 

বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ | চারণ; জহরব্রত; টড, জেম্স; 
তীরভুক্তি 

শরদীপালি ঘোষ, ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট 'অক কমিউনিটি 
ডেভেলপ্মেণ্ট / গারো১, গোও 

ভ্রাণীপেন্দ্রনাথ আচার্ষ, কলিকাতা / গোরু 

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর 
গবেষণ। বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ / খিল) চবক 

পরদ্বেবজ্যোতি দাশ, শারীরবিষ্ঠা বিভাগ, হুগশি মহসীন 
কণেজ! খাগ্চ; গম) গর; গলগণ্ড; গোরু $ গ্রন্থি; 

ঘুম; চক্ষু; চা) চাল; চিনি, জরাযু) ট্যাপিওকা; 
ডাপ) ভিম) ডিগ্বাশয় ; তরুণাস্থি; তামাক , তৈল 

শ্রদেখরত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা | গুহাচিত্র; জলরঙ 
প্ীদেবত্রত রেজ, ইপ্ডয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্ষ্টিটিউট 

গ্যেটে, য়োহান ভোল্ফ গাঙ্গ ফন 

শ্রদেবপা মিত্র আফিওপজিক্যাল সাতে অক ইিয়া! 
থজুরাহে1; গান্ধার) গিরনার ; গিলগিট , গুপ্িপাড়া 
গৌড়; তক্ষশীলা; তেলকুপি 

শ্রদেবাশীষ বন্ধ, ডিজ্লাইন থুুরো, বোকারে ইঈল লিমিটেড । 
টরযাক্টর 

প্রদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দশন বিভাগ, মিটি কলেঞ্জ। 
চাবাক 

শ্রদেবেন্দ্রনাথ বহন, কলিকাতা /। খো-খো 

গ্রাদেবভ্রমোহন বন্থ, অধিকর্তা, বন্থু বিজ্ঞান মন্দির । 
»"দীশচন্দ্র বন্থু 

দ্যতিয়েন, ফাদার পণ, কপিকাতা জেরুসালেম 

শরদ্বিজেন্্রনাথ বন্থ্, তুলনামূলক ভাষাত বিভাগ, কপিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভাপয় গুজরাতী ভাষা; তারাপুর ওয়ালা, আই- 
বাচ জাহাঙ্গীর মোধাবজী 

শ্রদ্বিজেন্দ্রণাল বড়ুয়া, পালি বিভাগ, কপিকাতা বিশ্ববিগ্যালয়। 
ত্রিপিটক ; ত্রিশরণ ; থেরবা 

শ্রধীরেশ ভট্টাচাধ, অর্থনীতি বিভাগ, মওলানা আজাদ 
কলেজ, জাতীয় খণ 

্রীঞ্চবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, ভূবিষ্ঠা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি 
কলেজ। গুহা 

শ্রীননীগোপাল মজুমদার, শিশুরোগ বিভাগ, ক্যালকাটা 
ম্যাশন্তাল মেডিক্যাল ইন্হিটিউট | জেনার, এডওয়ার্ড; 
টাইফয়েড ) ডিফথেরিয়া 
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ীনরেজনাথ দাশগুধ, বাংলা বিভাগ, খি বন্ধিমচ্র 
কলেজ / জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ১ জলধর সেন 

্রনরেশচন্দ্র রায়, প্রাক্তন সেপ্টেনারি প্রফেসার অফ 
পাবপিক আড.মিনিদ্ট্রেশণ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভাপয় ! 
চীফ কমিশনার ১ জেলা পরিষদ ; জেলা বোর্ড 

শ্রনলিনাক্ষ দত্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক, পালি বিভাগ, কপি- 
কাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় । চিলভার্স, রবার্ট সীজার , চুল্লবগ্গ 

নামালী, এম. এম.) গ্রাক্তন অধ্যাপক, আরবী ও ফারসী 
বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠা লয় / ঘন্ধালী 

নারা, শ্রীৎনয়মী, টোকিও ইউনিভাগিটি অফ ফরেন 
স্টাডিজ জাপানী ভাষা 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংল! বিভাগ, কপিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় / ছোটগল্প, ছোটগন্প, বাংলা; ডিকেণ্ম, 
চার্লল ; ভিফো, ড্যানিয়েল ১ তল্ম্তয়, লযেভ নিকোলায়ে- 
ভিচ 

প্রনারায়ণচন্দ্র মেন, চীনাভবন, বিশ্বভারতী . চীনা ভাষা 

প্রনিমাইসাধন বহু, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ব 
বিদ্যালয় |! খোদা-ই-খিদমত্গার 

শ্ীনির্ধলকুমার বন্থ, কমিশনার ফর শিডিউল্ড কাস্ট স 
আযাণ্ড শিডিউল্ভ ট্রাইবস/ খিচিং; খিপাফৎ 
আন্দোলন » গান্ধী, কস্তপবা, গাঙ্ী, মোহনদাস 
করমটার্দ , গান্ধীবাদ , গোগ্যা, পণ , জগন্নাথ , জাতি- 
ব্যবস্থা ; তফসিপভুক্ত জাতি ও উপজাতি 

শনির্মপচন্ লাহিড়ী, গুাক্তন সম্পাদক, ক্যালেগাব রিফর্ম 
কমিটি / গ্রহণ , জ্যোতিবিষ্যা 

রনির্মলচন্্র সিংহ, নাম্গিয়াল ইন্গটিউট অফ টিবেটোলিজি, 
গ্যাংটক : তাশিলামা ; তিব্বত 

প্রনিকপম চট্োপাধ্যায়, ডিরেক্টুব, ইন্প্টিউট অধ, 
ইংপণিশ। চিত্রকল্পবাদ , চেতনাপ্রবাহ , জয়স, জেম্স, 
টেণিসন, আযাল্্ফ্রেড ১ ড্রাইডেন, জন, থ্যাকারে, 
উইলিয়াম মেকৃপীদ 

প্রীনীতীশকুমার বন, ইংরেজী বিভাগ, শেঠ আনন্দরাম 
জয়পুরিয়। কলেজ | চসার, জেয়োফ্রে 

প্রীনীরেন্্রনাথ চক্রবর্তী, 'আনন্দবাজার পত্রিকা? | জীবনানন্দ 
দাশ 

্রনীপমপি মিত্র, কষি বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ছোলা 

প্ীনীলা দে, বি. টি, বিভাগ, পোবেটো হাউন | গজস্ত। 

গুহামন্দির ) গোঁপুর ) চিত্রকল] : পারসীক চিত্রকলা; 
চিত্রকলা: মধ্য এশিয়ার চিত্রকল! ১ চিত্রকলা : মধ্য 
প্রাচ্যের চিত্রকলা ॥ চিত্রকলা: মিশরীয় চিত্রকলা, 
জয়সওয়াণ, কাশীপ্রলাদ 

পীলাঘল, শ্রীস্রীনিবামন, বিড়ল! ইগ্ডাগ্রিয়াল আযাণ্ড টেক্নো- 
লজিক্যাল মিউজিয়াম; রথে 

শ্রণীলোৎপল শ্যাম, ভূগোল বিভাগ, বিষ্ভাসাগর কলেজ | 
জামনগর 

পঞ্চানন ঘোষাল, প্রাক্তন ডেপুটি পুপিশ কমিশনার, 
কলিকাতা! গুধচর 

শ্ীপঞ্ানন চক্রবতা, বাংশ! বিভাগ, মহারাজ মণীন্্রচন্্র 
কলেজ | জয়দেব-কেছুলি ১ তারকেখর ; তরিবেণী 

শ্রীপতাকীরাম চন্দ্র, জিওপঙ্জিক্যাপ সাতে অফ ইগ্তিয়। । 
গোনিওমিটার ১ টেখিল 

পপন্মনাত দাঁশগ্ুপ্র। গবেষক, সাহা ইনগিটিউট অফ 

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স | গ্যালিলে৪, জ্োপিও-কুরি, 
ইরেন; জোপিও-কুরি, জ। ফ্রেদেবিক 

শরপবিত্রকুমার বায়, দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী । জেমূস, 
উইলিয়াম 

ঈপবিমণবিকাশ সেন) প্রাক্ধন অধ্য।পক, শারীর বিদ্যা 
বিভাগ, কলিকাঙ। বিশ্ববি্ভাপর । খাছ ১ চবি, জপ, 
তৃষ্ণা 

শ্ীপরেশচন্দ্র দাশ প্রপু, অধি কতা, প্রত্বতত্ব বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার! তমলুক 

শপরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহকুমা তথ্য আধিকাণ্িক, 
চন্দলপগর। চন্দননগণ 

প্রীপশুপতি ভট্টাচার্ধ, পোর্ট কমিশনারুস, কলিকাতা । ডক 

পালিম, মার্ক) ভিব্বততত্বিদ | তিব্বত 

শপিনা কীশংকর রায়, কলিকাতা; গ্রপ থিগুি 

প্রপুলিনবিহারী সেন, অধ)ক্ষ, বিশেষ রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্প, 
বিশ্বভারতী | গগনেন্্রনাথ ঠাকুর? গুরুপ্রমা? সেন, 
চারুচন্ছর বন্দ্যোপাধ্যায় ; চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য) জগদিন্দ্রনাথ 
রায়; জ্বোতিবিক্দ্রনাথ ঠাকুর 

পূর্ণচন্্র মুখোপাধ্যায়, যুগ বর্মনচিব, 'ভারতকো বধ! 
খেলাধুলা ; ঘোড়দৌড় ; জিমগ্খান। 

ীপ্রণবকুমার চক্রবর্তী, ভূগোল বিভাগ, উত্তর বঙ্গ বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় | জলপাইগুড়ি) জালদ্বর; ঝিলম) টিটাগড়; 
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তরাই; 

ত্রিবন্দরম 

জীপ্রণৰকূমার বর্ধন, অর্থনীতি বিভাগ, ম্যাসাচুসেটস 
ইন্ঠিটিউট অফ টেকপোলজি, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র! জাতীয় 
আয়; জীবনযাত্রার মান 

প্রীগ্রণবরঞ্চন ঘোষ, বাংল] বিভাগ, কপিকাত। বিশ্ববিষ্ঠাপয় | 
চণ্ডীচরণ সেন 

্ীপ্রণীতা ভট্টাচার্য, ভূগোল বিভাগ, শেঠ স্থরযমল জালান 
গাল্'ম কলেজ । চিত্রণ 

শীপ্রতাপচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব এশীয় বিদ্যা বিভাগ, 
টরণ্টো বিশ্ববিগ্ঠালয় / চাণকা 

শপ্রতুলচন্ত্র রক্ষিত, প্রাক্তন অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, 
প্রেসিডেন্সি কলেজ | জ্ঞানচন্দ্র খোঁষ; জালানি 

শীপ্র্ঠোতকুমার সেনগুপ্ত, প্রাক্তন সম্পাদক, জ,অলজিক্যাল 
গার্ডেন, কালকাটা | খঞ্জণ; খুধু; চড়াই; চিল 

প্ীপ্রফুলল মিত্র, কলিকাতা | খনি ১ গীটার ; গোপীযস্ত্, 
জলতরঙ্গ ; ডমরু; ঢাক) ঢোল; গোপক ১ তবলা, 
বায়; তন্বর। 

শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, কলিকাত] | তারাস্থন্দরী 

খ্রপ্রবোধকুমার ভৌমিক, নৃবিষ্ভা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যাপয় | খাড়িয়া 

ীপ্রবোধচন্্র সেন, প্রাক্তন রখীন্জ 'অধ্যাপক ও রবীন্র- 
ভবনের 'অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী | ছন্দ; ছন, নাংল। 

শপ্রমথনাথ ভট্টাচাধ, সম্পাদক, 'হিমাধ্রি' | জগদদ্ধু 

শীপ্রশান্তকুমার গায়েন, প্রাক্তন সম্পাদক, বেঙ্গপ টেবল 
টেনিস আমোসিয়েশন / টেবপ টেনিস 

আগ্রশান্তকুমার বিশ্বাস, প্রবিশুদাণনদ সবন্বতী হাসপাতাল । 
জনন্থাস্থা , টিকা 

শীপ্রাঞ্লকুমার ভট্টাচার্য, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর খিশ্ব- 
বিষ্ভালয় | খাসিয়! বিদ্রোহ 

আপ্রাণেশ চক্রবর্তী, কলিকাতা | ছো-ওষু 

ফালৌ, ফাদার পিয়ের, ফরাী বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় | খ্রীষ্টধর্ম; গ্রীষ্টধর্ম, ভারতে , গিজা; প্লেভিয়ার, 
সেপ্টে 

শ্রীংশীধর হাজরা, অধ্যক্ষ, প্রগোপাল বন্দোপাধ্যায় 
কলেঙ্গ। গোসাপ 

তৃতিকোরিন 7; ত্রিচিনোপলী ১ ত্রিপুরা! ; শ্রবস্কৃবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাণীবিগ্ভা বিভাগ, প্রেসিডেদ্সি 
কলেজ | খচ্চর; ছিপ্রালী প্রাণী; তারা মাছ 

শ্রীবলাইচাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল ), ভাগপপুর | চাকু ব্রত 
রায় 

ঞ্রবাপীন বন্ধু, ওয়েস্ট বেঙ্গণ সিভিল সাভিল | খাইবার 
গিরিপথ ) গারো২ , তুষারযুগ 

শবারীন সাহা, চপচ্চিত্র পরিচালক, কলিকাতা | ডকু- 
মেণ্টারি 

শ্বিজনবিহারী ভট্র।চার্ধ, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় ! ত্রলোক্যণাথ মুখোপাধ্যায় 

আ।বিজয়রুষ্ দত্ত, কলিকাতা, গঞ্তোফানেস ) গম্কব) 
গিয়ান্থদ্দীন তোগলক ; গিয়াস্থদ্দীন বলবন; গুর্জর , 
গুলাব সিং; ঘোড়াঘাট , জাপিয়ান ওয়ালাবাগ । জেলা; 
জোয়ান অফ আর্ক, টীকেন্ত্রজিৎ ১ ডাফরিন, লর্ড; 
ড্যাল্হৌসি, লর্ড) তাজমহল, তাতিয়া তোগী) 
তারনাথ; তিতুমীর $ তেগ বাহাছুর » ভরপুর) থিব 

শ্রাবিজিতকুমার দত্ত, বাংল] বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় 
চন্দ্রশেথর মুখোপাধ্যায় 

প্রবিনয় দত্ত, 'ভারতকোষ' ; টাইপরাইটার 

প্রবিনয় ভট্টাচার্য, পল্লী শিক্ষা! সদন, বিশ্বভারতী “গ্রামঃ 

শাবিনয় মজুমদার, কলিকাতা, চেখভ, আস্তন পাভলোভিচ 

শ্রবিণয়েন্্র চৌপুরী, পালি বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ। 
০জবনবিহার 

শ্রবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, কলাভবন, বিশ্বভারতী ॥ 
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

প্রবিমপরুষ্ণ মতিলাল, এশীয় বিগ্যা বিভাগ, টবণ্টে। 
বিশ্ববিগ্ঠালয় , গদদাধর ভট্টাচাখ , জগদীশ ভকাপংকার 

প্রবিমপচন্র চক্রবর্তী, আইনজীবী, কলিকাতা গৌর, 
হরি সিং 

ঈবিমল রায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, 
কলেজ খেয়াল 

শ্ীবিমলাকাস্ত রায়চৌধুরী, অধ্যক্ষ, ইম্দাদ্খানী স্কুল অফ 
সিতার / তাল, লয়; তিলানা 

শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ, সবাধ্াক্ষ, শ্বামাদাস বৈদ্তশান্ত্রপীঠ 
কলেজ, চক্রপাণি দত্ত 

প্রীবিমলেন্পু মিশ্র, পদ্দার্থবিষ্যা বিভাগ, বন্থ বিজ্ঞান মনির । 
ডাইনামিক্স; ডিফ্র্যাক্শন ; থার্মোমিটার 

বেঙ্গল মিউজিক 
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শ্রবিমানবিহারী মজুমদার, পাটন! / খেতুরির মহোৎসব; 
গদাধর দাস; গদাধর পণ্ডিত; গোপাল ভষ্টঃ 
গোবিন্দদাস১ ; গোবিন্দদাসৎ ; গৌসাই; গৌরীদাস 
পণ্ডিত; ঘনশ্তাম কবিরাজ , চন্্রশেখর, শশিশেখর ) 
জগদানদ;। জগদদ্ধু ভঙ্গ) জগাই-মাধাই। জাহ্বা 
দেবী 

শ্রবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পালি বিভাগ, সংস্কত কলেজ / 
খেমা ; জগদ্ল 

শ্বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নুবিদ্তা বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠাপয় | চাকমা; , চেন্চু। টোডা; 

শ্ীবিশ্বময় বিশ্বাস, জ,অলজিক্যাল সার্ভে অফ ইগ্তিম্ | 
জ্ল,অলজিক্যাল সার্ভে অফ ইঙিয়া 

শ্রবিষুঃপদ্ ভট্টাচার্য, আধুনিক ভারতীয় ভাষ! বিভাগ, দিল্লী 
বিশ্ববিদ্যালয় । চন্দ বরদৈ ; তামিল; তেলুগু 

শ্রবীরেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী, ফেলো, সংগীত নাটক 
অকাদেমী / তানসেন 

শ্রীবৃদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বাংলা! বিভাগ, শেঠ আননারাম 
জয়পুরিয়া কলেজ | গিবিশচন্ত্র বন্থ , চুনীলাল বন্থ 

শ্রীবেদাস্থকুমাব সিংহ, সাহা ইন্টিটিউট অফ নিউকিয়ার 
ফিক্তিকৃস ' গ্যালভ্যানোমিটার 

শ্রীবেলা চন্দ, ভূগোল বিভাগ, মহারাজাধিরাজ উদযাঁদ 
মহিলা কলেজ জলঢাকা 

শ্রীবেলা দত্তগুপ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয় জেল 

প্রবৈষবচরণ দাস পঞ্চতীর্থ, পাটবাড়ী আশ্রম, বরাহনগর 
জগন্নাথ দাস, অতিবড় 

জীব্রতীন্দ্রকুমার সেনগ্গ্র, 
বিশ্ববিদ্যালয় । গৌডপাদ 

শীব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধায়, স্নাতকোত্তর ও গবেষণা প্রশিক্ষণ 
বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ । টণাকশাল 

্রীবন্ধানন্দ গুপ্ত, স্বাতকোত্থর ও গবেষণা! প্রশিক্ষণ বিভাগ, 
-স্কৃত কলেজ । গ্রাস্মান, হের্মান গুন্থের ; গ্লান্েনাপ, 

ছেলমুট ফন্) চিকিৎসাবিদ্যা ; ভয়সেন, পাউল 
শ্রীতক্তগ্রসাদ মন্জুযদার, ইতিহাস বিভাগ, পাটন। বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় | গলা; চিত্রকুট ; ভামরবপণী 

প্রভবতোষ দত্ত, বাংল। বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ। 
গিবীশ্রষোহিনী দাসী; গজল! গুই) গোবিন্দচন্জু 
দাস; গোবিন্দচন্ত্র রায় ) টপ্পা) ঢপ কীর্তন; তরজা 

সংস্কৃত বিভাগ, বর্ধমান 

শ্রীভবদেব ভট্টাচার্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিগ্ভাসাগর কলেজ । 
জ্যোতিষ 

ভীমধ্িরা সরদার, স্যাশগ্তাল আলাম অর্গানাইজেশন | 
ড্যাল্হৌনি; থান৷ 

শ্রমণি বন্দোপাধ্যায়। অধ্ক্ষ, কলে অফ লেদার 
টেকনোলজি / চর্ম 

শ্রীমণি বর্ধন, নৃত্যশিল্পী, কলিকাতা ৷ খেমটা; জারি 
ঢালি নৃত্য 

শ্রীমণীন্দ্চন্্র চাকী, বিশুদ্ধ গণিত বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয় , টেন্লর 

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়, ফলিত পদার্থবিদ্ঞা বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্যালয় / জেণারেটব 

্মণীগ্রমোহন লাহিড়ী, চাকদহু, নিয়! / ডেভি ল্যাম্প 
শীমধুম্দন প্রসাদ, সভাপতি, দি থিওপফিক্যাল সোসাইটি / 

থিওসফি 

প্রমনীষীপ্রপাদ গুহ, প্রাক্তন রমায়নবিদ, শিওনারায়ণ 
রামনারায়ণ আগ কোম্পানি ঘি 

প্রীমচ্জেন্ত্র ভঞ্, “হিন্ুস্থান স্ট্যা রাড? , ছবি বিশ্বাস 

শ্রীমনোজকুমার পাপ, সাহা ইন্ট্রিটিউট 'অফ নিউক্িয়ার 
ফিনিক্স. চন্দ) টেলিতিজন 

প্রমনোজ রায়, ফপিত রসায়ন বিভাগ, ই গ্ডিয়ান ইন্ঞটিউট 
অফ টেক্নোপঙ্জি, খঙ্গপুর / টিন 

হ্রমণোরঞন বন, গবেষক, দর্শন বিশাগ, কপিকাত। 
বিশ্ববিষ্ঠালয় জগৎ) জন্মান্তরবাদ ১ জ্ঞান, ডিউই, 

জন, তন্শাস্ত্র 

মন্দার মলিক, চপচ্চিরকার,। কলিকাতা 
ওয়াপ্টার 

প্রমহাদেব দত্ত, গণিত বিভাগ, ইগ্ডিয়ান ইনৃষ্িটিউট অফ 

টেকনোলজি, বোগাই। গণিত 

্রমহেন্দ্রনাথ সরকার, চলচ্চিত্র বিভাগ, 'ঘুগাস্তর' | চলচ্চির, 
ভারতে 

মাুদ, প্রী। এস. এ. বিচারপতি, কলিকাতা! হাইকোট | 
তাজিয়া; তালাক ৃ 

মিত্রা দত্ত, ভূগোল বিভাগ, শেঠ সুর্যমল জাপান গার্ন্দ 
কলেজ | চিন্তরঙন ; জে. কে. নগর 

প্রমিনতি ঘোষ, স্তাশগ্তাল আযাটগাস অর্গানাইন্েশন| 
খানোশ ) ঝাঁসি 

ডিন নি, 
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শ্রমীরা গুহ, ভূগোল বিভাগ, কপিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | 
চিৎপুর ) চৌরঙ্গী ;) জরিপ ) টাউন হল 

শ্রীমুক্লকুমার বন্ধ, ভূগোল বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ | 
জবলপুব 

শ্ীমুকুল দত্ত, কলিকাতা / গাদি ; গোল্লাছুট 

শ্রুক্তি দাশ গুপ্ত, শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্ালয়। 
ঘোষপাড়া 

শরমুক্তিসাধন বন্ধ, ইন্ষ্টিটিউট অ্ রেডিও ফিল্িকস আযাণ্ত 
ইপেকউ্রনিকৃম, কপিকাতা বিশ্ববিছ্াালয় । থার্যাল আয়ো- 
নাইলন) থামিয়নিক্স 

প্রমুবারিপ্রসাদ গুহ, ইণ্ডিয়ান কাউন্দিল অফ আগ্রি- 
কাল্চারাল ধিসার্চ। গোলমরিচ » চীনাবাদাম; জোয়ার) 
ডাল; তামাক; তিল; তুপা; তৈলবীজ 

মুবার্কা, ঈঈশবরপ্রসাদ, প্রাক্তন গবেধক, ভূগোল বিভাগ, 
কলিকাত। বিবিষ্যালয় | জয়পুর 

শ্রমৃত।৪য়গ্রমাদ গুহ, বশায়ন বিশাগ, আর, জি, কর 
মেডিকাপ কলেজ । খনিদদ তৈল, ঘি 

শ্রযতীন্্রমোহণ দত্ত, কলিকাতা । জনসংখ্যা 

প্রযহুণাথ সিংহ, প্রাক্তন অধাপক, দর্শন বিভাগ, মীরাট 
কলেজ / চড়ুবাহি ; জৈমিনি 

শ্ীযৃথিকা ঘোষ, সংস্কৃত বিভাগ, বেখুন কলেজ / খা গুবপ্রস্থ 
গম্ধমাদন; গোব্ধন); ঘ্বৃতাচী; ঘোষযাত্রা) জটিলা- 
কুটিল; জয়দ্রথ; জরাসন্ধ;) তক্ষক; তপতী। 
তধুণীসেন, তাড়ক1) তারকান্থর 3 তাবা১) তিলোক্মা ) 
ত্রিশঙ্ু 

শ্ীযোগীন্জনাথ চৌধুরী, ইতিহাস বিভাগ, ত্রঙ্ানন্দ কেশবনন্ত 
কলেজ | ঘুর্ীবংশ; টা সুলতানা , চীন কিলীচ থা, 
জাঠ$ জাহাঙ্গীর; টিপু সুপতান » ডাক ; তারাবাঈ ) 
তৈমুরণঙ্গ ; তোগলক 

জীধোগেশচন্ত্র বাগল, প্রান্তন সহ-সম্পাদক, 'গ্রবাশী? | গুরু- 
দাস বন্দোপাধ্যায়; গোপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়; গৌখ- 
দাস বসাক; গৌরমোহন আঢা ; টমসন, জর্জ ) ডাফ, 
আলেক্জাগ্ডার ; ড্যানিয়েল, উইলিয়াম; ড্যানিয়েল, 
টমাস; ডিগ্বি, উইলিয়াম) ডিরোডিও, হেন্রি লুই 

ভিডিয়ান ; তত্ববোধিনী সভা; তাণাা? চক্রবতী) 
তারানাথ তরকবাচম্পতি 

শ্রীরত্বাবলী ঘোষ, ইতিহাম বিভাগ, বাসস্ঠী দেবী কলেজ! 
থানেশখর 

শ্রীরধীন্্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, বাজ প্যারীমোহন 
কলেজ | গোপীনাথ সাহ! 

শ্রীরতীন্দ্রনাথ রায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় | 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

রবি মিত্র, সম্পাদক, 'র্শকঃ | গারিক, ডেভিড 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়, সাহা ইন্ঠ্িটিউট অফ নিউক্লিয়ার 
ফিজিক্স | থুদ্ধা রকেট স্টেশন 

শ্ীরবীন্দ্র মজুমদাগ, “সোতিয়েখ দেশ চিত্রকলা : চীন! 
চিত্রকলা 

শ্ররমাতোষ সরকার, বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম / গোধুলি; গ্রহ 
শ্রম নিয়োগী, ইতিহাস বিভাগ, বেখুন কলেজ ; গাহড়ন্বাঙ্ 
শ্রীরমেক্জকুমার দাশ, ভূগোণ বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ' 

চিতোর গড় 

শ্রীমেশচন্দ্র ঘোষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, প্রেমিডেম্সি কলেজ | 
গণভোট 

গ্ররমেশচন্্র মজুমদার, প্রাক্তন উপাচার্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । 

থাকসার আন্দোলন , খোটান; গাঙ্গারিদাই ; গুপ্ণ 
যুগ, গোবিন্দ, তৃতীয়; গোলামহোসেন খা, সৈয়দ ) 
চপ্তাপ 3 চন্দরপ্প, ১ম) চন্দুগুপ্ন, ২য়) চন্ত্রগুপ্ত মৌধ । 
চন্দ্রবংশ ) চম্পা; চেদি; ঠৈৎ সিংহ; জিজিয়।) জৈনল 
আবেদীন; জোন্স, উইলিয়াম; টলেমি) ঠগ) 
ডবাক $ তখৎ্-ই-হ্থলেমান ) তোরমান 

াঘবন, শ্রশান্তি, কলিকাতা | চন্দ্রমুখী বন্থ 
উ'এাজকুমার মুখোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা 

বিশ্ববি্ভালয় | তরু দত্ত 

জীরাজোশ্বর মিত্র, কলিকাতা | খোল, গজল; গং) 
গমক ; গান্ধর্$ গায়কী।; গোপাল উড়ে, গোপাল 
নায়ক চধাগীত নু জাতি টগ্লা ঠরি ; তান 

ঞরাধাপ্রসাদ গুধ, জনস'যোগ বিভাগ, দি টাটা! আয়রন 
আযা্ড গ্রীল কোম্পানি লিমিটেড / টাটা, জামসেদকী 

পীরাধামাধৰ তর্কতীর্৭থ, "ভারতকোষ” । চতুবর্গ , জগৎ 

রানী মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপিকা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, 
হুগলি উইমেন্স কলেজ | জনমত 7 জাতীয়তাবাদ 

্ীরামরুধ্* লাতিভী, অধীক্ষক, জ্,অলজিক্যাল গার্ডেন, 
কলিকাতা ! চিড়িয়াখানা 

শ্রীরামকঞ্ণ লাহিড়ী, নৃত্য বিভাগ, রবীপ্ত্র ভারতী বিশ্ব- 
বিষ্ালযন / ছে 
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প্ররামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রসায়ন ও প্রাণরঙগায়ন বিভাগ, 
মেডিকাল কলেজ, কলিকাত। | গন্ধক ; গাটাপার্চ। ; 
চুন। জল 

প্ীরামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কেমিক্যাল এঞ্িনিয়ারিং 
বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয়। চিনিশিল্প 

জীরামেশ্বর ভট্টাচার্য, শিপ হাইড্রোডাইনামিক্ল ল্যাবরেটরি, 
মিচিগান বিশ্ববিষ্তালয় / জলপথ।) জলযান; জাহাজ; 
টর্পেডো; টাব্বাইন ; ডুবোজাহাজ 

প্রীরুদ্রেন্্কুমার পাল, শারীরবিষ্ঠা বিভাগ, ক্যালকাটা ন্তাশ- 
ম্যাল মেডিক্যাপ ইন্ঠ্রিটিউট | চিকিৎসাবিষ্যা ; টোটকা 

শ্রীপতা! চট্টোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, লৌরেটে] হাউস | তট 
লালওয়ানী, শ্রীগণেশ, জৈনভবন, কলিকাতা / জিন; জৈন 

আচার-অনুষ্ঠান ; জৈন ধর্ম ; জৈন সাহিত্য; তীর্থকর 

প্রলীনা চট্টোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, উইমেন্স গ্রগিয়ান 
কলেজ | চটকল। চা) তুষার 

শ্ীলীলা মনুমদার, যুগ্-সম্পাদিকা, 'সন্দেশ' , গ্রিম ভ্রাতৃয় 

শ্রলোকনাথ দেবনাথ, গণিত বিভাগ, চন্দণনগর কলেজ | 
গণিত 

শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, গেস্েটিয়ার্দ ইউনিট, পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার | চু চূড়া 

শ্রীশক্তিকাস্ত চক্রবর্তী, গণিত বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিষ্ঠালয় | 
জিওডেনি ; ডিটার্মিন্তাপ্ট ; ডেডেকিন্ড, জুলিমুস 

প্রীশক্তিত্রত সরকার, ভারত চেম্বার অফ কমার্স | চেম্বার 
অফ কমার্স 

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সেন, আযাগ্রোনমিস্ট, কমিউনিটি ভেভেলপ্- 
মেন্ট গ্রজেই, পশ্চিম বঙ্গ সরকার | জামরুল; টেপানি 

প্রীশরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়, সাহিত্যিক, পুন! / জাতিস্মর 

ভীশবদিনুু বন, আন্ধোপলজিক্যাল দার্ভে অফ ইণ্ডিয়া | 
জন্ু ও কাশ্মীর 

শ্রশশাঙ্বভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পদার্থবিষ্ভা বিভাগ, ছুট 
টেকনোলঞিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি | তস্ক; তুলা 

শান্্ী, প্রনোবি নরসিংহ, কর্মসচিব,সাছিতি সমিতি, রেপালে, 
অগ্ত গ্রদেশ | তেলুগ্ড লোকসংগীত ; তেলুগু মাহিত্য 

শ্রশিগ্রা আদিত্য, দর্শক' | জিওত্তে। ) টার্নার, জোসেফ 
ম্যালর্ড উইলিয়াম 

শ্ীশিবতোধ মুখোপাধ্যায়, গ্রাণীবিক্য! বিভাগ ) গ্রেসিডেন্দি 
কলেজ | জার্মপ্লাজ মর; জীবন; ডার্উইন, চার্লস 

শ্রীশিবদাস চৌধুরী, গ্রন্থাগারিক, এশিয়াটিক সোসাইটি | 
তাকাকুম্, জুনজিযে 

শ্রীশিবনাথ রায়, রিসার্চ অফিসার, মিনতি অফ এক্স্টার্নাল 
আযাফেয়ার্ন / জাতীয় মহাফেলখানা 

শ্রীশিবগ্রসাদ দাসগুধ, ম্যাশন্তাল আযাটুলাস অর্গানাইল্লেশন | 
গেজেটিয়ার 

শ্রশিবরাম ভট্টাচার্য, ভৃগোল বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্থালয় | তুঙ্গভদ্রা 

শ্শিশিরকুমার মিত্র, গ্রাচীণ ভারতীম্ব ও বিশ্ব ইতিহাস 
বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ । গুধচর; জয়পাল; জয়াপীড় 

শশিশিএ চট্রোপাধ্যায়। ই*রেজী বিভাগ, যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয় ! জেম্স, হেণরি 

প্রীণীতাংশুশেখর মিজ্স, বিশুদ্ধ গণিত বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্বব্দ্থালয় | জ্যামিতি 

শ্রীশুভেন্দুকুমার দত্ত, ইন্ষ্টিটিউট অফ রেডিও ফিক্তিক্স 
আযাণ্ড ইলেকট্রনিক, কপিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / টেপ 
রেকর্ডার ১ টেপিগ্রাফ ১ টেপিফোন 

প্রশ্তভেন্দগোপাল বাগচী, শান্তিনিকেতন | "ারাগাঠ 

্শৈলেজ্জ বিশ্বাস, সাহিত্য সংসদ | জ্ঞানেন্দমমোহন দাস 

প্রশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, খারি, ৪ গ্রামীণ শির 
কমিশন | চরক1 আন্দোপন ; তুলট 

'ভ্ীশ্তামল সেনগ্রপধধ, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মওলানা আঙগাদ 
কলেজ । তাপ 

আইকফ্চচৈতন্ত ঠাকুর শাস্বী, প্রাক্তন অধ্যাপক, গোবিণ্দ- 
সুন্দরী আঘুর্েদ কলেজ! চবক 

প্রঞ্রদামমথণ মণ্ডল, সেপ্টাপ গ্লাস আযাগ্ড সেরামিক রিসার্চ 
ইন্ঠিটিউট | ট্র্যান্স্ফ্র্মার ) ট্র্যান্স্মিটার 

প্রসংযুক্ত গুপ্ু, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় / 
গান্ধার; গার্গাঁ; গীতা; জনমেজয় ; জমদগ্রি 

জীসতীকুমার চটোপাধ্যায়, সম্পাদক, নববিধান পাবলিকেশন 
কমিটি / গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়) চিরজীব শর্মা 

প্ীসতীশরগ্রন খাণ্তগীর, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বস্থ বিজ্ঞান 
মন্দির | টেলিভিজ্প ন; তেজন্রিয়ত। 

শ্রীসত্যজিৎ রায়, চলচ্চিত্র পরিচালক, কলিকাত] | 
চিত্রনাটা রঃ 

শ্রীত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মেকানিক্যাল এঞিনিয়ারিং 
বিভাগ, ত্রিপুর! এৰিনিয়ারিং কল্লেজ / ঢালাই 
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ধসতাময় মুখোপাধ্যায়, ভূবিগ্ঠা বিভাগ” কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয় । খনিজ সম্পদ ; ডায়াজেনেসিস 

ই্রীসত্যরঞুন বন্দ্যোপাধ্যায়, গবেধক, প্রাচীন ভারতীয় ইতি- 
হাঁস বিভাগ, কপিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় । গণধর, গোম্বট ) 
গোসাল মধখলিপুন্ত ; গ্রিফিথ, র্যাল্ফ টমাস হুচ্কিন 

প্রীসত্যরগ্রন সেন, অভয় আম / গরদ ; তর; তাত 

জীদত্যেজ্রনাথ রায়, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী | জানদাস 

শ্রীমতোন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কপ্পিকাতা চন্দনা, চাতক) 
টিয়া) টুনটুনি 

শ্রসপ্টোষকুমার পাইন, উত্ভিদবিদ্ঞা বিভাগ, দাজিলিং 
গভনমেপ্ট কলেজ ' গাছ; চা, ছত্রাক 

শসন্তোষ ঘোষ, স্বপতি ও নগরপরিকল্পনাধিদ, ক্যালকাটা 
মেট্রোপপিটান গ্লানি অগানাইজেশন | চ শ্ীগড় 

শ্রীপমর বস্থ, কপিকাতা / গামা; গঙ্গা, গোলাম 
পাপোয়ান ; জিতেজ্্রনাথ বন্যোপাধ্যায়) ক্যাপ্টেন) 
জিম্ন'ইণদ, দ্ু-জুংন্ 

শসমীরকুমার ঘোষ, পদার্থবিদ্া/! বিভাগ, বিশ্বভাবতী 
টাট। ইন্ষ্টিটিউট অফ ফাগামেণ্টাপ রিসাচ 

শিপরিংশেখর মজুমদার, রেজিষ্টার, ইন্সটিটিউট অফ 
এক্সিনিষার্স তেলিয়াগড়ী 

শীসবাণীসহায় গুহসরকার, প্রাক্তন অধাপক, রসায়ন 
বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিগ্ালয় । খড়ি 

খিসলিশক্মার চৌপুরী, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় | গ্রলমার্গ ; গোলকোণ্ডা; জৌনপুর 

শ্রিঘপিলকুমার পাছা, চর্দবোগবিশারদ, ইন্ট্রিটিউট অফ 
চাইল্ড হেল্থ ! চর্নরোগ 

প্রীদাধনা দাস, আন্তঙজাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয় / গোকি, মাকুসিম , গোপটেবিল বৈঠক; 
ভীদ, আদে পোল গিয়োম 

ীপান্বনা দান, ভূগোল বিভাগ, রানী বিড়পা গার্পম কলেজ 
তুন্জা 

শ্রীদাবিত্রী মুখোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, বাজা নরেন্দ্রলাল 
খান মহিল। মহাবিগ্যালয় / তাণ্তী 

শ্রীপী তানাথ গোম্বামী,সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্ঠালয়! 
গরুড়; গুহক ; গোদাববী ) চন্দ্রাবলী) জটায়ু; জাঙ্ববান্ 

শ্রীসীমানন্দ অধিকারী, প্রাণীবিগ্ভ। বিভাগ, হুগলি মহধীন 
কলেজ | চিংড়ি ; ছারপোক1) তিমি 

শীহুকুমার সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, তুলনামূলক ভাষাতত্ত 
বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় গাথাসপ্রশতী ; 
গোপাপভাড় ; গোৌড়ী $ চণ্তী১) চণ্ডীদাস। চৈতন্যদেব ; 
ছুটি খা; জয়গোপাল গোস্বামী; জয়ানন্দ , জাগ-গান; 
জিপসী; জীবগোহ্ামী ; জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবি- 
শেখরাচার্ধ; ডাকিনী, ভোম্বী; তৎসম, হদ্ভব, 
তুকী, তুলসীদাস 

শনুকুমাব সেনগুগ, পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিগ্যাপয় 
জাঙক 

শলকুমা রী ভট্ু/চার্ধ, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 
চিত্রাঙ্গদা জন! , জবাল। 

শ্রহকোমল চৌধুরী, পাপি বিভাগ, সংস্থত কলেজ । জীবক 
শম্বখময় ভট্টাচার্য, সংস্কৃত ও দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী । 

গাদ্ধারী* , জনক 

প্রন্থখময় মুখোপাধ্যার, বালা বিভাগ, বিখভাবতী 
গোবিদ্দমাণিক্য ১ ঘটক , জালালুদ্ণন মুহম্মদ শাহ, 

শ্রন্থজনবাদ্ধব চট্টে।পাধাায়, ভূগোশ বিভাগ, উত্তর বঙ্গ 
বিশ্ববিষ্ঠালয় | জলবাধু 

শনুধা বস, কলিকাতা ! চিরকণা : জাপানী চিত্রকলা 

পিধীন্রচন্দ চক্রবর্তী, দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারুতী গোপী, 
জীব ১ তন দর্শন 

শহধীর করণ, 'অধাক্ষ, বালুরঘাট মহাবিদ্যাপয় | ছট্ 

শ্রশ্রদধীরকুমার বন্ছু, প্রাক্তন অধ্যাপক, মনোবিগ্ভা বিভাগ, 
করপিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় ! গুজব 

্রন্ৃধেন্দুপ্রলাদ বন্থু, ফলিত পদ্দীর্থবিগ্া বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্যালয় | ট্যাঙ্ক; ট্রাম, তরুল বলবিগ্যা, তাপ- 
বিছবাৎকেন্দ 

শ্রন্থনীতিকুমার চট্োপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক / থশ, 
খেরব।ল , ডোগবা 

শ্রহুণীতিকুমার পাঠক, অধ্যক্ষ, ভোটভাষা মহাবিদ্ধালয় | 
চন্কীতি । তন্-জুার 

গ্রন্থনীলকুমার ঘোষ, বাষ্রসংঘ বিশ্ব আবহুবিদ্া সংস্থা, 
ব্রাজিল / তাপবলয় 

শ্ীহ্বনীলকুমার ভট্টাচার্য, উত্তিদবিষ্তা বিভাগ, পপ্রেমিডেন্সি 
কলেজ | গম; গাজর; গাদ1) ঘাস; চীনাবাদায়, 
ছোলা; জোয়ার; ঝাজি) ডুমুর; তিল তত, 
তুলমী; তৈপবীজ ; থ্যালোফাইটা 
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শ্রীহ্ঘনীলকুষার মিত্র, ইউনিভাসিটি কলেজ অফ ল, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ! ভোমিসিল 

শ্ীন্নবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় | গ্রোমিয়াস হিউগো 

প্রহ্ুবিমল দেব, মনোবিষ্ঠা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় / 
জড়বুদ্ধি 

প্রীহবোধকুমার চক্রবর্তী, ফলিত গণিত বিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় / গাউম, কার্ল ফ্রিড্রিষ 

শ্রীহ্ববোধ মুখোপাধ্যায়, বোদ্বাই | উদ্থে 

শ্রীহ্বর্রত রায়, কলিকাতা | খমির ; খরমুজ , গোলাপ 

প্রীহ্ুররতাপুরী দেবী, সম্পাদিকা) শ্রত্রীপারদেশ্ববী আশ্রম | 
গৌরীম। 

প্রীন্বরাতা সেন, গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, ক্সিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় | চন্দ্র; জীমৃতবাহন 

শ্রাস্বতদ্রকুমার সেন, ইংরেজী বিভাগ, বঙ্গবামী কলেজ | 
গোরেসিও, গাসপারে ; গ্রোটেফেও জর্জ ফ্রেডবিখ 

্রীন্বভাষবঞ্চন বস্থ, গবেষক, ভূগোল বিভাগ, উত্তর বঙ্গ 
বিশ্ববিদ্যালয় / গঙ্গ। 

পন্বমন্ত বন্দোপাধায়, 'স্টেটস্মান' | গোইয়া। চিত্রকলা : 
পাশ্চাতা চিত্রকলা 

প্রন্নরথ চক্রব্র্তী, কলিকাতা | গিরিশচন্দ্র সেন 
স্থবিটা) শ্রীপিয়ার্সন, কলিকাতা / গল্ফ 

ভ্নবরেন্দপ্রসাদ নিয়োগী, প্রান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, 
কলেজ অক্ষ ইগ্ডোলজি, বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্াপয় | 
গৃহনির্মাণ ; গৃহৃন্থত্র ; গোভিল; চকু ) জুয়াখেলা 

স্রেশচন্দ্র চক্রবর্তী, আকাশবাণী | গম্থীরা) ঝুমুর 

শীন্ুরেশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত বিভাগ, মগলানা 
আজাদ কলেজ | খনা, গঙ্গাধর কবিরাজ; গোবর্ধন 
আচার্য) চম্পৃঃ চাণক্য) চৌর্ধশাস্ব ; জয়দেব 

শ্রন্বরেশ সরকার, ন্তাশন্তাল আট্লাস অর্গানাইল্েণন | 
গোপাপপুর $ জোয়ার-ভাট! 

প্ীহৃশীগকুমার গুধু, শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার | 
চন্ত্রনাথ বন্ধ 

শীহ্মীলকুমার ষেন, রাষ্ট্রবিজান বিভাগ, সিটি কলেজ | 
গণপরিষদ 

শ্রীনহ্খীলরঞ্জন কর্মকার, বিগ্যামাগর ( ইভনিং ) কলেজ, 
কপিকাতা | থার্োস্টাট 

প্রহহাসকুমার বিশ্বাস, সমাজবিজ্ঞান গবেষণা শাখা, 

ই্ডয়ান স্ট্যাটিস্টিকযাল ইন্হ্িটিউট | খাসি 
শ্রীসেবতী মিজ্ত্, ভূগোগ বিভাগ, রানী বিড়লা গাল্প 

কলেজ | তৃণভূমি 

সোবহান, শ্রীমাব,স, আরবী, ফারসী ও উর্দু বিভাগ, 
মওলানা আজাদ কলেজ / জাকাত? জেহাদ 

শ্রীমৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা/ গুজরাত) গুরুকুল 
গোয়ালিয়র ) চট্টগ্রাম; চব্বিশ পরগনা; চুনার। 
জয়পুর; জাযসেদপুর ১ জামকার » ঢাকা; ওমসা, 
তিগ্চপতি ; তেলেক্গান! 

প্রীসৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা । ত্রৎস্কি, পোভ 

শ্রসৌবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ইতিহান বিভাগ, আনন্দমোহন 
কলেজ. চণ্ড পুষ্যোত 

এহরগ্রমা? মিত্র, বাংপা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ / 
খগেন্দনাথ মিন 

শ্রহরিদাস মুখোপাধায়। ইস্ডিহাস বিভাগ, চন্দননগর 
কলেজ । জাতীয় শিক্ষা-পর্ষিদ ১ ডন ধোদাই|ট 

প্রহরেন্দ্রন্ত্র পাল, আরবী ৪ ফারসী বিভাগ, কুষ'্নগর 
কপেজ। গালিব, মীজা আসছুল্লা খা 

হাই, প্রমুহম্মদ মাবছুল, বা'লা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিগ্ালয় 
গোলাম মোস্তফা প্র 

হায়াত, আমাবুপ, কলিকাতা খাদিজা) জমিয়তু-ল্- 
উলেমা-ই-হিন্দ 

প্রহিতেশরগ্জন সান্তাল, গেল্সেটয়ার্ম ইউনিট, পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার | জটার দেউল 

ঞ্রহিমাংশুকুমার সরকার, ম্তাশন্াল আযাট্পাস অর্গানাই- 
ডোশন। জলম্তস্য 

হিমাংশুরঞ্চন বেতাল, ভূগোল গিভাগ, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় । থিয়োডোলাইট 

প্রাহীরেন্্কুমার দত্তপ্তগ) অধাক্ষ, দমদম মতিঝিল কলেজ | 
ত্রিকোণমিতি 

্রহীরেন্ত্রনাথ দক, প্রাক্তন অধাপক, ইংরেজী বিভাগ, 
বিশ্বভারতী / টোয়েন, মার্ক ; ডি কুইন্লি, টমাস 

প্ীহ্যধীকেশ রক্ষিত, কলিকাত / টেলিকমিউনিকেশন 
শ্রহেনা ঘোষ, ভূগোল বিভাগ, শিবনাথ শাস্বী কলেজ । 

গিলান্দী ; জলঙ্গী; তিস্তা; তোরস! 

শ্রীহেমচন্দ্র গুহ, উপাচার্ধ, যাদধপুর বিশ্ববিস্ালয় | ডাইনামো 

[২] 



আত্ম 





ভারতকোষ 

খই ধান ভর 

খই সার ও তৈলবীছ ড্র 

খগেজ্দরনাথ মিত্র (১৮৮*-১৯৬১ শ্রী) যশোহরের 
ধূলগ্রামের দীননাথ ও বাজলক্ী দেবীর পুত্র। দর্শনশান্তে 
এম. এ, পরীক্ষায় (১৮৯৯ শ্রী) উত্তীর্ণ হইয়া বিভিন্ন 
সরকারি কলেজে (রাজশাহী, কষ্জনগর, প্রেসিডেন্সি) 
অধ্যাপনা করেন (১৯০১-২৮ ত্র )। পরে ১৯৩২ গ্রীষ্টান্ধ 
পর্যন্ত বিষ্যালয়-পরিদর্শক ছিপেন। অতঃপর কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাংলা ভাষ! ও সাহিত্যের “রামতঙ্ লাহিড়ী 
অধ্যাপক" নিধুক্ত হন (১৯৩২ শ্রী) এবং ১৯৪৬ গ্রাষ্টাবধ পর্যস্ত 
সেই পদে আঁধঙ্ঠি৩ থাকেন। বৈষণৰ সাহিত্যে ও কীর্তন 
গাণে তাহার বিশেষ আগ্রহ ও অনুশীলন ছিল। খগেন্দ্রনাথ 
১৩৪১ বঙ্ষাবে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদেব সম্পাদক এবং 
১৩২৬-২৯ বঙ্গা্ধ পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক পর্দে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। 

তাহার রচনাবলীর মধ্যে 'নীলাম্বরী+ (১৩১৯ বঙ্গা্ ), 
“কানের ছুল' (১৩২৮ বঙ্গা্চ), মুদ্রাদোষ (১৩২৯ বঙ্গাবধ ), 
£বিবিবউ' (১৩৩৩ বঙ্গা্ধ ), “সারী (১৩৩৬ বঙ্গাব ) 
“পতৃষ্ণা' (১৩৩৬ বঙ্গাক ), “স্বখ দুঃখ? (১৩৩৯ বঙ্গান্দ ) 
“কীর্তন (১৩৫২ বঙ্গা্), পদায়তমাধুরী” (১-৫ খণ্ড 
১৯৩*-৪৩ গ্রী) ও “কীর্তনগীতি-প্রবেশিকা' প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 

হরপ্রসাদ মিত্র 

খগোল নতঃস্থানাঙ্থ 

খচচর অশ্ব ও গর্দভের মিলনে যে সংকর প্রাণীর উৎপত্তি 
হয় তাহাকে খচ্চর বা অশ্বতর বলা হয়। বাংলা ভাষায় 
একটি নামে অভিহিত হুইলেও ইহার! প্রকৃতপক্ষে ছুই 
প্রকারের | পুং-অশ্ব ও স্্রী-গর্দভের মিলনে জাত গ্রাণীকে 
ইংরেজীতে বলে “হিন্রি' । ইহারা আকারে ক্ষুদ্ঘতর এবং 
আকৃতিতে অশ্বের সহিত ছাদের সাদৃশ্য বেশি। স্ত্রী 
অন্থ ও গুং-গর্দভের মিলনে উৎপন্ন জাতকের ইংরেজী নাম 
মিউপ' ; ইহারা আকারে অপেক্ষাকৃত বড় এবং আকৃতিতে 
গর্দতের সহিত ইহাদের সাদৃশ্ত বেশি। 

খচ্চর অত্যন্ত কষ্টপহিষুঃ ভারবাহী পশ্ত। পৃথিবীর 
প্রা সকল দেশেই ছুর্গষ অঞ্চলে মালবহনের কার্ধে 
ইহারা ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় সংকর পশ্তগুলির 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রজনন শক্তি থাকে না। 

হোমারের “ইলিয়াড” কাব্যের উল্লেখ হইতে জান! যায় 
যে সেই প্রাচীন কালেও এশিয়া! মাইনরে এই জাতীয় 
পশুর ব্যবহার গ্রচলিত ছিল। 

দ্ধ ২. 150611061, 7186 17056 017৫ 115 76120065, 

[,0170010, 1912. 

বঙ্গুবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় 

২৪০৫১ উত্তরু ও ৮*০ পূর্ব । বিদ্ধ্যপর্বতের 
পশ্চিম দিকে প্রাচীন কালঞ্চর রাজ্যের মধ্যে একটি গ্রাচীন 
নগর। মধ্য প্রদেশের ছতরপুর জেলায় একটি ক্ষ গ্রাম। 
সদর শহর হইতে ৪৩ কিলোমিটার (২৭ মাইল) পূর্বে 
অবস্থিত। ট্রেনে ঝাঁমি-মানিকপুর লাইনস্থ হুরপালপুর 
স্টেশনে নামিয়! বাস প্রভৃতি যানবাহনে প্রায় ৯৭ কিলো- 
মিটার (৬* মাইল) রাস্তা যাইতে হয়। চন্োল্প রাজবংশের 
অন্যতম রাজধানী খর্ভুরবাহকই বর্তমান খঙ্গুরাহো । তছংশীয় 
নুপকিদ্নের শাদনকালে খ্রী্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতক 
পর্যন্ত এই স্থানটিতে বছ মন্দির নিক্িত হয়। তাহাদের 
মধ্যে প্রায় ২৫টি এখনও বিগ্মান। স্থানীয় বিখবনাথ মন্দির 
-স্ংলগ্র একটি শিলালেখে উক্ত হইয়াছে চন্দেন্ররা্জ ধক্গ 
(৯৫০-১০০২ গ্রী) শিব-মরকতেশ্বরের একটি মন্দির নির্মাণ 
করেন। অনেকের মতে বর্তমান বিশ্বনাথ অন্দিরই সেই 
প্রাচীন মরকতেখর মন্দির | কিছন্ধ কোন৭ কোনও পণ্ডিত 
মনে করেন এই লেখ অধুনালুপ কোনও পূর্বতন মন্দিরে 
ছিল; মন্দিরটি বিনষ্ট হইবার পর সেখান হইতে এখানে 
বযবন্বত হইয়াছে । তাহাদের মতে অগ্ভাপি বর্তমান “নাগর' 
রীতিতে নিষিত কোনও মন্দিরই একাদশ শতকের পূবেকার 
নয়। 

এই মন্দির-নগরীর প্রাচীনতম মন্দির চতুঃষষ্টি যোগিনী 
নির্মিত হয় আনুমানিক নবম শতকে । উচ্চ চতুক্ষোণ 
মঞ্চের উপর একটি প্রাঙ্গণৈর চতুষ্পার্থ্ে রচিত হইয়াছিল 
পরম্পর সংলগ্ন ক্ষদ্রাকার মন্দিরতরেণী। 



খজুরাছো। 

পিছনের সাবির মধাস্থিত মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত ব্ড, 
ইহাতে খুব লগ্তব মূল দেবতা প্রতিষ্ঠিতছিশেন। বাকিগুলিতে 
এক-একটি করিয়া যৌগিনীমূতি ৷ অনেক গুপি মন্দিরই এখন 
ধ্বংসপ্রাপ্ত । মুতিগুলির মধ্য মাএ তিনটি অবশিষ্ট আছে। 

পরখন্ধী কাপে আরস্ঘ হয খড় বগ রেখ ও পিটঢা 
মন্দিরের নির্ীখ ১ তাহাদের মপো সবাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 
কন্দারিযা মহাদেখ-মন্দিব। অন্যান মন্দিবেব মধ্যে উল্বেখ- 
যোগা হইল চিত্রগ্ুপ, পার্বনাথ, আধিনাথ, লক্ষ্মণ, জগান্বী, 
বামন, বিশ্বনাধ, চতুতুর্জ এবং দূলাদে ও। এইগুবির মধ্যে 
চিত্রপ্ধপ হইল সৌর। পান্বণাৰ ও আদিনাথ হৈন এব 
বাকিগুলি শৈব অযবা বৈধ্ব -ধর্াশ্রিত। ইতস্তত: বিঙ্িগ 

বৃদ্ধ, গণেশ ও দেবী -মুি (বর্তমান স্থানীএ স গ্রহাশয়ে 
সংরক্ষিত) এইসব সম্প্রদাঘম'পৃক্ত মন্দির শির্ষাশেরও প্রমাণ 
দেষ। 

ভারতীয় 'নাগর' মন্ষিবের ইতিহাসে খজুরাহোগ মনির" 
রাজি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার বরে, এখানে মধ্য 
ভারতীষ মন্দির স্বাপচ্চোবু পরাবাচা লর্ষিত হয। পাক্ষণিক 
পূর্ণাবযব মন্দিরগুলি উচ্চ মঞ্চের উপৰ স্বাপিত। বাহিব 
হইতে প্রবেশ কবিলে যথাকুমে দেখা যায অর্ধন পপ, মণ্ডপ, 

মহামগুপ ও গডগৃহ। সব কয়টিব কেন্ররেখ] একই, "ভবে 
তাহাদের মেঝে কখন৪ কখনও ধাপে ধাপে উঠিয়াছে । 
কয়েকটি মন্গিবের প্রবেশদ্বার মকর তোবণে শোভিত। 
অর্ধগগুপ ও মগুপের তিন দিকে খোশ”, ছই পার্শে বদিবাব 
কক্ষান। বৃচ্নধ মন্বিগুলির ছুই পার্কে গবাক্ষ | মহা, 
মগুপ ও গর্ডগৃহের মধ্যে অন্তরাল অবস্থি্। কোন৭ 
কোনও বৃহ মন্দিবেব গভগুহেব চতুপ্পার্থে গদশিণ পথ 
বর্তমান, প্রদক্ষিণ পথকে শালার আলোকিত করিয়াছে 
আয়ক-বাতাযন। এই জাতীঘ মন্দিবের নাম সান্ধাণয 
অন্য জাতীয়ের 'নিবন্ধাব? ৷ 

সর্দিবের «ই চতুরঙ্গ বিভাগ ( অর্ধম ুপ, মগুপ, মঙ্গা- 
মণ্ডপ ৪ গঠগৃহ ) বাহিরের দিকেও স্থুম্প্ট। পার্খদেণ 
হইতে লঙ্ষিত হয় মঞ্চের উপর উচ্চ অধিষ্ঠান, তাহার 
উপর উঠিয়াছে জঙ্ঘা। 

চতৃখঙ্গের প্রত্যেক অঙ্গের উপরিভাগে শিখর | অর্ধ- 
মণ্তপের শিখবটি সর্বণিয় ৪ গঞগুহের শিখবটি সর্বোচ্চ। 
আকাশগাত্রে গন্কিত ক্রমোন্নত এই চাবিটি শিখবের শোভ। 
অপরূপ । প্রথম তিনটি শিপব খানিকটা পিবামিএাকার 
ও অপপরমান পিঢা -সংবপিত। গভগুছের শিখর ঈবদ- 
বরুরেখায় সোনা উপরে উঠিরা গিয়াছে । তাহার গাত্র- 
দেশে অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট অঙ্গ-শিখবের অলংকরণ । 
গর্ভগৃহ-শিখরের চুভায় আযলকের সংখ্যা ছুইটি। ব্রন্ধা, 

খজুরাহো। 

লাপগ্রয়া-মহ।দেব প্রভৃতি কযেকটি মন্দিরের গর্ভগুছের 
শিখর পিঢা ধরনেব। 

বেশির ভাগ মন্দিরের গর্ভগৃহ ও মহাম গুপের জক্মাভাগ 
অলংকারব্গ । দেব দেবীগ মৃতি, লীপারত স্থরন্বন্দবী 
ও নাষিকাব মৃণ্ডি জীবজন্প প্রতিকৃতি, মানুষের দৈনন্দিন 
ক্রিথাকশাপ, নুভাগীত ইত্যা।দ্ির অপ্জশ্ন প্রতিচ্ছবিতে মন্দির- 
গাত্র শোভিত এবং কখনও কখন? ভাবাক্রান্ত | যৌন- 
আবেদন মূলক মৃতিব সংখ্য। নগণা পয়। আবার 
আত্যন্ত্বীণ মৃঠিগলিকে ৪ উপেক্গা কন্ধা যায় না। তাহাদের 
মধো মহামগপের ছাটনিব ছাদের 'অবলঙগণশ্বরূপ অগ্পবা- 
মৃঠিব লীলাভঙ্গি অনবগ্ভ। রূপের পুজাগী শিল্পী এখানকার 
মশিপবাজিতেে জীবনবসেব প্রবাহ ঢাপিয়া হর্গ মতা একহুরে 
গ্রথিত করিয়াছেন। বাখিয। গিষাছেণ অক্ুপণভাবে তার 
শিল্পনৈপুণোর অপুব নিদর্শন | যুতিগুশির বেখা সান্।বণতঃ 
শীক্ষু এব" ইহাদের মধ্যে শুপ যুগের ভান্বর্ষের গডৌপ 
কমশীণতঠ সিঙখতা ও আধাগ্িকভার অহাব। 

ধুতি বাছুলোব দিক দিয়! বিচ কপিশে ইহ অনন্ধী ক্কার্ধ 
থে শৈব ও বৈশন দেবতাগোগিন প্রার্াণাই এই স্থলে 
এককালে সমধিক হিল ৭ তহখদব পকল্না ন্িচিন। 
মন্দিব গানে ণুভাপবাষণ1 মাঙকামক্ির ল'খাও নিশান 
কম নয়। একপ্তীও সাধারণ দেব৩] -ষ্খা নধগ্রহ 
(প্রবেশদ্বাপে উপর )) আঈটদিকণা | (গঙগগৃহেব বাতিরের 
প্রাঈবে অথবা সান্জাব মপিরের ডি হবের ঠাচীপ্রে )) গঙ্গা 

“যখন (ছ্বাবোপাঞ্ে ) ইভাপি _ এব উপদ্বতা যা 
বিগ্ভাধণ, গন্ধব, শাগ ইশাণ- ব্রাঙ্গণা মশিণে লি ঠ 
হয়। ঠঞন মন্দিবের প্রবেশপাঁথেন উপর চকেশ্বরী ধেবী, 
মলিএ গা্ধে জন শাঁলশদেবতা ৪ পিগ্ভাদেবী, সঙ্গে সঙ্গে 
পাম) বশবাম ও পরশুরাম যৃতিও বিবাজমান। 

খনুবাহোল সাধাবণ ধরণের মশিব শিল্প মগ্ডপ- 
ধরনের দেবাঘতনপ বিদ্বমান ১ ইহাদের -মধো আবাধা 
মুতিও অপিষ্ঠিত_ ষখা ব্রাহ, বিরাট বরাহমৃতির গায়ে 
এপ খা দেব দেবীব মতি ক্গোদিত। অনতিগ্াচীন কর্ষ- 
মধো বিরান্বমান হম্সমাণেব প্রকাথ এক মৃতি ও উদ্লেখযোগ্য। 
ইহাব পাদপীঠে ৩১৬ অন্দেব ( মণে হয় হাব, অর্থাৎ ৯২২ 
গ্রী) একটি লেখ বতমান। 

দ্র 9.0 11005, 17562211916 ০ 10411017, 
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দেবল! মিশ্র 



খর্জন 

খঞ্জন পাস্সেরিকর্মেপ বর্গের (0161-5555৩11- 

£00169 ) অন্তর্গত মোতাসিলিদী গোত্রের (ঢ010115- 
110:8011196 ) পাখি । ইহার! দীর্ঘপুচ্ছ, মীর্ঘপদ, চর, 
কুদ্র বিহঙ্গ ১ দৈর্ঘ্য প্রা ১৮ হইতে ২৩ সেন্টিমিটাব। 
সর্বদা উপরে-নীচে পুচ্ছ আন্দোপন কর! ইহাদের স্বভাব- 
বৈশিষ্টা। ইহারা মামাজিকভাপ্রিয়, দনবদ্ধতাবে থাকে, 
কীটপতঙ্গ শিকার কিয়! খায় ও নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থলে বাত্রি 
যাপণ করে। থঞ্ণন গ্রাণোচ্ছল ও বৃঙ্যপর পাখি । 

ভাবতে প্রাপ্ধ খণ-- বা, বৃহহ খেতদ্ধ, শ্বেত, প্রাস 
ধুসন, গীতশির ও গীহ-- এই ছযটি প্রধান জাতিতে 
বিভক্ত । ইহাদের মধ্যে কেবল রুহ শ্বেতপা খঞ্জনহ ভাবতে 
আবাসিক * অন্থগ্রপি উত্তবের শীতপ্রধান দেশ ( মথ। 
সাইবেবিয়া, উদ্ভব ইওরোপ, তকিস্তান প্রতি) এখ 
হিমাপয অঞ্চল (যথ। কাশ্রীব, লাখ, নেপাশ ও 
গিকিম) হইতে শীতকালে এ দেশে আসে। সে সমবে 
ইহাঁদেখ দের বর্ণসক্চা অন্রক্ত্রশ ও আংশিক পুপ্ধ থাকে 
চ্ছব” ঠীন্য উবু কিবিষা যাইবার আগে পুনবায উজ্জশ 
রূপ ধাবণ কপুর - হভাই ইহাদের প্রজন খর বপ। 

দ্র [0 50101013915৩1, 20152986056 ০06 01111 
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খঞ্জনি, -রী ক্ষুদ আনছ্জ যন্্। গোপাকাব অখণ্ডিত 
খগু-ক্ষে দিও কাঠের এক দুখ ছাগাধির চদা দাদন পুর্ক 

এই যঞ্ধ পিম়িত হয়। গোশাকার কাটের উপব ছিদ্র 
করিস পিত্তন নিমিত ফপা থুঙুর সপন থাকে এবং 
ুঙুরের মধো সীমকের গ্ুশি থাকে । নাচ-গান একতাণ 
বাদনে বাবহাত ইয়। 

প্রফুর মিত্র 

খড়কভসল। পুন নগবী হহতে ১৮ কিলোমিটাব (১১ 
ম(ইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে খভকশঙ্লা শহরটি ( জনসংখ)া 
৭৩৫৫ : ১৯৬১ শ্রী) ৬১৭ নিটার (২০০* কুট) উচ্চতায শুনা* 
প্রাকৃতিক পরিবেশে মুখা নদীর তীরে অবস্থিত । এই শহরট 
মহাবাষ রাজ্যের পুন। জেপার অন্তর্গত ও কেখলমান্ পুনা 
নগরীর সহিভ পথযোগে যুক্ষ। খডকভসন! হদ (অপর 
নাম ফিকে হ্রদ) ও বীধটি এই শহবের পশ্চিমে অবস্থিত। 
পুন! ও কিবকি শহরে জল সরবরাহ বাবস্বার উন্নতিকল্লে 
লেফটেন্তা্ট কর্নেল ফিকের স্থুপাবিশানমারে ১৮৬৯-৭৯ 
খষ্টাবব মধ্যে এই হৃদটি হ্ৃষ্ট হয়। ১৮ কিশোমিটার 

খড়ি 

(১১ মাইল) ত্বীর্ঘ এই হদটির উপর দিযা খডক ভসল। 
হইতে পশ্চিমে কুবাণ বুধকক গ্রাম প্প্ত মোটবপঞ্চ 
পরিবহন ব্যবস্থা (সাভিস ) রহিযাছে। 

কেন্জ্রীঘ জলশক্রি, সেচ এব নৌ চানলন গবেষণা 
কেন্দ্রটি (দি সেন্ট্াপ এুযাটার-পা ওয়ার, ইবিগেখন আআথ 
নেঠিগেশন বিসার্চ স্টেশন ) এখানে অবস্থিত | এই কেন্দ্রের 
নদী এবং খালেব জপের গঠি-বিগ্ান (বিভাপ আগ 
ক্যাণাণ হাইড্রপিক্স ), নৌ চালন, মাটি সক্রাপ্ত বিষয়ে 
গবেষণা, ক্ষত এব শিপ্াণকাধে ব্যবহৃত উপকরণ 
-সম্পকিত গবেষণ। উল্লেখযোগা | 

দ্বিতষ বিশ্ব ছেলে জাতীয় স্মবণচিঞ্ ( গন্পন্াপ মেযো- 
শিষ।াশ ) কপে ১৯০৫ শ্রীট্াঞ্জে কেন্ীয় সবকাবের সিপাস্ক 
অঠযারী ১৪৫৫ সালে জাশীয় প্রতিরক্ষা মহাবিগ্যাশাখ 
(দি ন্যাশনাল ডিফেন্স আকাডেমি ) এই শহরে স্থাশিত 
হইগাছে। স্থশ পৌ ও পিখান ঘুখ্গবিদ্যা |শক্ষার্থা অবিলারগণ 
এই বিগ্ভাল-য় শ্ক্ষাপ্রাপর হই৭| খাকেশ। ইহা তিন 

বংসরের শিক্ষাপর্ব। এখানে নিখিল 'ভাবতীয় নদী- 
গবেধণাগ।ব ও জাতীঘ বাসপারর্নক গবেষণাগার আছে। 

এই শহবেখ দক্ষিণ দিকে তানতিদূবে ইতিহাস গ্রমিগ 
দি'হগঙ ছুটি অবস্থিত। 
দ্র 02206001301) 3146, ৮91 ১০ 200116 
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জে[5তর্ময় জট চার্য 

'ধশ্দদ্রহ পাঠ্হাটি 

খড় চনাপাখরের নবম, শাদা, ভঙ্গপ্রথণ আকার 
বাসাধনিক নাম কা।লসিষাম কান্ট (সংকেত 00093)। 
মাবেপ পাথর ও ক্যালসাইট খনিজ একই বন্ত, তবে 
কেনাপিত অবস্থা । ম্বাভাবিক থডিতে শতকত্বা ৯৫-৯৯ 
ভাগ এই রামাধণিক থাকে | উ*লাতের সমূদ্কুলে খাডর 
পাহাড় ৩০৫ মিটার (১০৭০ ফুট) পর্ধস্থ ট£ হয়। ফ্রান্সে 
ও ডেনমার্কের উপকূলে, লেবাননে আবাবাতে খভির পাহাড় 
আছে। পাধবের ইট বা ঢাশলির খদশে খড়ি পাথরের 
ইট বা "াথর বাড়ির বাইরেব দেওযালে বাঝহার কবা যাষ। 
খড়ি গ?ম কবিলে একদিকে কাবন ডাইঅক্সাইভ গ্যাধ, 
অন্ত দিকে চুন (লাইম) পাওয়া যায়। চু বাডি তযারিতে 
ও সিমেণ্ট ও সোডাব প্রচুর প্রস্তুতিতে এবং 'অন্ত বহু শিল্পে 
বাবহার হয়। কত্রিমভাবে তৈযারি খাডিকে প্রেসিপিটেটেভ 
চক বলেে। প্রধানতঃ অপ রোগে এবং পারদের সঙ্গে 
মিখ্রিত চূর্ণের আকারে জোলাপ হিসাবে উধধে বাবহার 



খড়াপুর 

আছে। তাহ] ছাড়া ধাতুর পাপিশে, কাঠের উপর লেখার 
জগ্ভ চ1-খড়ি বা চকেখ আকারেও কম ব্যবহার হয় না। 
সামুদ্রিক বহু প্রাণীর শরীরের খোলাও প্রধানতঃ খড়ি, 
যেমন গরগলি, শানুক, ঝিহ্বুক ও এইঞজাতীয় বহু সামু্রিক 
“ফরামিনিফেরা” পধায়ের গ্রাণী। 

সবাশীসহাষ গুহপবকাৰ 

খড়গপুর কলিকাতা হইতে ১১৬ কিলোমিটার (৭২ 
মাইল ) পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলায খগ্গপুব একটি বিশিষ্ট 
বেলওয়ে নগবী। মেদিনীপুব শহবের প্রায় ১২ কিলো 
মিটার (৮ মাইল ) দক্ষিণে খঙ্জাপুর । জেলাএ মধ্যে 
সবাপেক্ষা জনবল শহর। খঙ্গপুবেব বঙমান জন- 

সংখ্যা ১৪৭২৫৩ (১৯৬১ শ্রী), খঙ্গপুরে গত দশ বসবে 
(১৪৫১-৬১ শ্রী) জনপ'খ্যা প্রায় ১৩% বুদ্ধি পাইয়াছে। 
জাহাঙ্গীবের রাজত্বক।লে মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত খঙ্পুৰ 
হইতে আগত এক ব)ভ্ভির দ্বারা এই জগপদে৭ সুচনা! 
হয়। অন্যপক্ষে স্থানীয় মাপ অঞ্চলের ইন্দা গ্রামে খা্গেশ্বর 
শিবসন্দিরের নামান্কসাবেই খঙ্জাপুব নাম হইয়াছে বলিয়া 
কধিত আছে। 

১৮৯৫ গ্রীষ্টান্দে দক্ষিণ-পূর্ব গেলগুযের খঙ্গপুব শাখার 
স্টেশনের গোডাপন্তন হইতেই এই জনপদের বুদ্ধি। 
১৯০৪ শ্রী্টাবে ভারতের অন্যতম বৃহন্তব বেল€ুযে কারখান। 
স্থাপন এই অঞ্চলের উন্নতিব কারণ। বর্তমানে প্রায় 
পনর হাজার লোক এই কারখানার কার্ষে নিধুক্ত আছে। 

ইহা বাতীত অন্যন্য শি্ও বর্কমানে এই অঞ্চশের অর্থ- 
নৈতিক শ্রবুদ্ধি করিয়াছে । থঙ্জাপুবের নিকটে হিজপিতে 
ইত্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোপন্জি স্থাপিত হইয়াছে । 

থঙ্গপুরে প্রধানতঃং তিন ধনের পোকবসতি বঙমান। 
প্রথম রেলওয়ে কর্মচারীদের বসতি (রেলওয়ে কলোনি ), 
ঘবিতীয়তঃ খজ্গাপুর পৌরমনতার অন্তর্গত ও তৃতীয়তঃ 
ইপ্ডিয়ান ইন্প্রটউট অফ টেকনোলজি ও তাহর আবামিক 
অঞ্চল। 

খডগপুরের নিকটে কলাইকুণ্ডা বর্তম।নে ভারতীয় 
বিমান বাহিনীর এক অন্তম কেন্্ু। 

খড়াপুরের ভূ-গ্রকৃতি ও জপবাফু পশ্চিম বঙ্গের অন্থান্তি 
অঞ্চল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরনের। পশ্চিম বঙ্গের 
অমতলভূমির অন্তগত হইলেও স্থানে স্থানে ক্ষয়িফণ বছুর 'হুমি 
বর্তমান । আলবামুর তারতম্যে কিঞিৎ সামুত্রিক প্রভাব পৰি" 
লক্ষিত হয়। উচ্চভূমি সাধারণতঃ লাপ রঙের (ল্যাটেরাইট) 
হয়। গৃহ-ব্যবহার্ধ জল প্রধানত: কূপ হইতে ও শিল্পাঞ্চলের 
জ্ল সাধারণতঃ কাসাই নদী হইতে সরবরাহ করা হয়। 

খন! 

খঙ্গপুর বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের অর্থপৈতিক দৃষ্টিতে 
এক উপ্লেখষোগ্য স্থান। খঙ়গপুর ছুইটি বিশেদ রেপওয়ে 
লাইপের সংযোগস্থলে অবস্থিত। কলিকাতা-মার্রাজ ও 
কশিকাতা-বোগ্ধাই রেলপথের ইহ। সংগমস্থল। এতত্বযতীত 
ছুইটি প্রধান জাতীয় সড়ক যথা_- ১. ওড়িশ। জি. টি. রোড 
ও ২, কলিকাত1-বোস্বাই জাতীয় সডক নং ৬ (বর্তমানে 
শির্মাণ-কাধাধীন ) থঙ্াপুরের সরবরাহ ব্যবস্থায় ও অন্যান্য 
অঞ্চলের সহিত সংযোগদাধনে বিশেষ সহায়ত] করিয়াছে । 
কণিকা, জামসেদপুর, রাউরকেলা ও তিপাই ইম্পাত 
নগরী শইয়া যে শিল্পাঞ্চল তাখার মধ্যস্থলে খজাপুর অবস্থিত। 
হল্দিয়া বন্দর খঙ্গাপুবের আরও মুলাবুদ্ধি করিবে। 
হলদিয়া হইতে যে রেলপথ নিমিত হইতেছে তাহা পাশকুডা 
হইয়া খডগপুরে মিশিত হইবে । ইহা] ছাড়া ৰহমানে 
খড্াপুরের পুরে বূপনারায়ণ পরীর উপর পরিবহন ব্যবস্থার 
ক্থুবিধার্থে দুইটি সেতু নিষিত হইতেছে । ইহাতে কপিকাতা 
মহানগরীব সহিত খঙ্গপুর্রের সরাসরি সংযোগ ও পরিবহণ 
ব্খস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করিবে খঙ্গপুবে বৃহ 
রেলদয়ে হানপাতাপ গু একটি বেলগুযে গুণ আছে। 
ইপণ গ্রামে আর-একটি হাপপাশ্তাপ আছে। বঙ্ম।নে 
থঙ্জপুধে একটি বনবিভাগের অঞ্স স্থাপিত হইযাছে। 

খগ্গপুরের রেলওয়ে প্র্যাটকর্ষটি পৃথিবীতে পীর্ঘ ত্য 
প্রযাটপর্মগুলির অন্যতম | 

শিকটব তা বলবামপুব গ্রামে একটি বড গ্রামা মেবাকেন্দ্ 
আছে । খঙ্গপুৰের নিকচে ধিন্বপিতে ব্রিটিশ আমপে 
একটি বিখাত বশ্দিনিবাস ছিল। 

দ্ধ [9.9 ০0%৭1159. 173618201 10:5601 0৫54৫ 
(605 : 7৮114721706, ০০1086৪, 1911], 

বিলীপ মৌপি 

ঘগুগিরি উদয়গিরি-খগুগিরি ও 

খন। খনার সদ্বন্ধে কিংবদপ্তি এইরূপ: ইনি ছিলেন 
পসিংহল রাজের কন্তা। শুতক্ষণে জন্ম বপিয়া নাম হয় 
ক্ষণ, ক্ষণা' হইতেই 'খনা” নামের উৎ্পন্তি। 

মিহির-এর পিতা প্রসিদ্ধ জ্যোতিধিদ বরাহ পুত্রন্মের 
পর গণণ] করিয়। দেখেন যে এই শিশুর পরমাধু মাত্র 
এক বৎসর। এইবন্ত তিনি মিছিরকে একটি পাত্রে 
রাখিস সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া ধন। পাত্রটি নিংহণ 
স্বীপের উপকূলে উপস্থিত হয়। রাঁজা এ শিশুকে লইয়। 
পালন করেন ও পবে খনার মহিত বিবাহ দেন। মিহির 
ও থনা উভয়েই জ্যোতিষশান্থ্ে বিশেষ পারদণিত! লাভ 



খনি 

করেন। মিহির খন। সহ জন্মভূমিতে যাইয়া পিতার 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন । তৎপর খনা শ্বশ্তর ৪ পতি মহ 
তথায় বাম করিতে থাকেন। পিতার ন্যার মিহিরও 
বিক্রমাদিতোর সভায় প্রতিপত্তি লাভ কবিয়াছিলেন। 
আকাশের নক্ষত্রসংখ্যা কত তাহ। রাজ জিজ্ঞাসা করিলে 
পিতা ও পুত্র উহা নির্ধারণে অক্ষম হইয্সা খনার সাহায্যে 
কতকার্ধ হইয়াছিলেন । খনার বিদ্ভাবত্তার পরিচয় পাইয়া 
রাজ! তাহাকে সভায় আনিনার আদেশ দেন। ইহাতে 
প্রতিপত্তি হানির ভয়ে পিতার আদেশে পুত্র খনার জিহবা 
ছেদন করেন এবং উহ্ার অল্পনকাল পরেই খনার মৃত্যু হয়। 

উল্লিখিত কিংবাস্তির মূপে কোনও এঁতিহাপিক সত্য 
আছে বলিয়া! মনে হয় না। উপরন্ধ বরাহের পুত্র মিহির 
ইহ! ইতিহাস-ম্বীকৃত নহে, বধাহমিহির একই ব্যক্তির 
নাম। অধুনাপ্রাঞ্ধ খনার বচনগুলি বাংল! ভাষার লিখিত। 
বচনগুলির ভাষা! হইতে অনুমান করা যায় যে, এগুলির 
বুচনাকাল চারিশত বৎসরের পূর্বে নহে, অথচ বরাহ- 
মিহিরের অংপির্তাবকাল প্রায় দেড় হাজার বৎসর পুবে। 
বরাহমিহিবের জাতকাদি জ্যোতিষ গ্রন্থের সহিত খনার 
কতকগুপি বচনের অস্্ুত সাদৃশ্ত বিদ্যমান ; ইহাই সম্ভবতঃ 
তাহাকে বরাহমিহিরের সহিত ষংবদ্ধ করিবার প্রধান 
কারণ । 

কৃষি সংক্রান্ত নানা বিষ্য় সম্বন্ধে খনার বচনগুলি অমূল্য 
এবং অগ্যাপি কৃষিজীবীগণের আদরণীয় । 

দ্র কালীপ্রসন্ন বিগ্ভারত্। বরাহ-মিহির ও খনা, ২য় 
সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৭ বঙ্গাঙ্ঘ ; মহেন্দ্রনাথ কণ 
সংগৃহীত, খনার বচন ( অগুবাদ ), কপিকাতা, ১৩৩৬ 
বঙ্গা্ব। 

সুরেশচঞ্জ বন্দ পধায় 

খনি আকর,জালানি পদীর্থ,গ্রস্তব কিংবা বিশেষ প্রকারের 
মৃত্তিকা! আহরণের জন্য পর্বত গাত্র, ভূমি-পৃষ্ঠ বা ভূগভে 
ক্ষোদিত স্থানকে খনি বলে। 

খনিসমূহকে মূলতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা যান; 
ভূপৃষ্টস্থিত এবং ভূগর্ভস্িত। যে ক্ষেত্রে উদ্দি্ইট খশিজ 
ভূপৃষ্ঠে বা তৃপৃষ্ঠের অল্প নীচে অবস্থিত সে ক্ষনে প্রথম 
প্রকার এবং যেখানে উদ্দি্ট খনিজ ভূতলের বনু নিয়ে বা 
পর্বতাভ্যন্তরে বহু দূরে অবস্থিত সেই লব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় 
প্রকার খনি খনিত হয়। 

ভূপৃষ্টস্থিত উন্মুক্ত খনির একাধিক প্রকারভেদ বর্তমান । 
থখনিজের বিভিন্ন অবস্থান-প্রকৃতিই এই প্রকারভেদের 
কারণ। সীমিত আক্ঃতনের ক্ষুদ্র ক্ুত্র অবিন্তস্ত অগভীর 

খনি 

অবস্থিতিব ক্ষেত্রে প্রয়োজন অন্ুপাতের গণ খোড়া হয়। 
অভী পদার্থের অবস্থান বৃহৎ হইলে খনিত স্থান নিয়মিত 
সোপাণ-নিয়হ্িত হয় । এই ধরনের বনু খনি দেখ্যে-প্রন্থে 
বহুশত মিটার বিস্তৃত । 

প্রেসার জাতীয় খনিজকে জলের তীব্র বেগে হাইড্রলিকিং 
শিলা হইতে বিপ্রিষ্ট করা হয়। অবস্থান নদী বা সমুদতল 
হইলে যন্থযোগে খননকাধ চালানো হয় । 

খনিজ অবস্থানের প্রকারভেদে এবং তাহার চারিপাশের 
শিপার কাঠিন্ত অনুসারে ভূগর্ভে খনন-প্রণালীর৪ প্রতেদ 
ঘটে। খনিজ শিলাদেহে শিরা-উপশিপার মত অবস্থিত 
হইলে খনিতল হইতে উধ্ব বা শিষ্নমুখী সুড়ঙ্গ ( রেইস বা 
উইন্জ ) এ শিরা আবর খননস্থানে (স্টোপ ) পৌছায় । 
খনিজ অবস্থান অনিয়মিত হইলে খনিভল হইতে উ্ধ্ধনুখী 
সুড়ঙ্গ টানিয়া খনিজদেহ নীচে হইতে কাটা হয়, যাহার 
ফলে উপখিস্বিত আকবর ধ্বসিয়া পড়ে । 'অনেক ক্ষেত্রে 
খনিজদেহের সমান্তরাল সুড়ঙ্গ হইতে আড়াআড়ি সুড়ঙ্গ 
টানিয়াও আকর আহ্বত হয়। কয়ল। বা অনুরূপ স্তরীভৃত 
স্থবিন্তন্ত মমতালিক খনিঙ্জের ক্ষেত্রে খনিঙল বহুসংখ্যক 
ব্গাকার খননস্থানে বিভক্ত হয় এবং তাস্তবতী অখনিত 
স্কান শ্ুম্ত পে রহিয়া যায়। 

গভীর কূপ (শাক) বা স্থড়ঙ্গ পথ (টানেল ) খনিতল 
ও ভূপৃষ্টকে সংযুক্ত করে। ুড়ঙ্ষপথ প্রয়োজনমত ঢালু 
বা সমতল ( আযাডিট ) হইতে পারে। মূল প্রবেশপথ 
হইতে নিয়মিত গভীরতা অন্তর সমতল সুড়ঙ্গ কাটা হয়। 
খনি তৈল গভীর নলকৃপ ছারা উত্তোলন করা হয়। 

“নিজ বা ধারক শিলা যথেষ্ট কঠিন না হইলে খোদক 
যন্ত্র া শাব্প-গাইতি দ্বারা কাট। হয়। কঠিন শিলা 
ব1 খনিজে ড্রিলিং করিয়া মক্ক গত কণা হয় এবং তাহাতে 
বিস্ফোরক সংযোগে ফাটানো হয়। 

খনিত এবং বিটুণিত ভ্রবা খননস্থান হইতে অপ্থত 
হইবার পর অকঠিন শিলার ক্ষেত্রে এ স্থান বালু অথবা 
অব্যবহার্য প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ভরাট করিয়া দেওয়া হয় কিংবা! 
লৌহ বাকাঠের কড়ি-বরগা দ্বারা ছাদ ও দেওয়াণ স্থ্রক্ষিত 
কর] হয়। 

তূগ£্ইত খনিতে একটি বিশেষ ,কাজ, উপযুক্ত ভাবে 
বাযুচপাচপের ব্যবস্থা রাখা এবং দুষিত বায়ু বিদূবিত 
করা। খনি ভূমধ্যস্থ জলম্তরে পৌছিলেই জল নিকাশের 
ব্যবস্থা রাখিতে হয় । 

খনিত সামগ্রী যথে ক্ষুদ্র না হইলে পুনর্বার পেষশযন্্রে 
বা হাতুড়ি দ্বারা ভাওা হয়। খনিজ শিলা মিশ্রিত হইপে 
ভাঙিবার পর বাছাই বাঝাড়াই ছারা কিছু মানোনয়ন 



খনি 

( বেনিফিসিয়েশন ) করিয়া বিক্রয়েখ জন্ত বা ধাতু 
নিফাশনের জন্ত নীত হয়। 

বড় খনিতে চূর্ণ আকর খনির বাহিরে আনিবার জন্য 
মালগাড়ি বা ট্রাক ব্যখন্বত হয়। ভূনিয়স্থিত খনি হইতে 
আকব তুপিবাধ জন্ত লৌহ-বঙ্ছু যুক্ত গাড়ি (দ্বীপ) খ্যবহার 
করা হয় । খনিব প্রবেশপথের মুখে বসানো বড চাকার 
উপর ধজ্জু লাগানো হয় এখং রজ্ছর ছুই প্রান্তে ছুইটি গাড়ি 
মুক্ত থাকে যাহাতে একটি উঠিন্পে অপরটি নামে। এ 
গাড়িতে বা উহাব উপর বসানো খাচাতে লোক ওঠা-নামা 
করে। অনেক স্থানে রজ্ছুবাহক (বোপ €যে) বা বেন্টবাহক 
( কনভেয়র বেণ্ট ) বাবনহৃত হয়। 

ভার'তব্ষের বুহগুম কয়লাখশি সংস্থা (ন্তাশন্াল কোল 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ) বায় প্রতিষ্ঠান । বিহারের 
ঝারিয়া গিরিভি, করণপ্ুবাষ, ওডিশাব তালচবে এবং 
মধ্য প্রদেশের করব! অঞ্চলে প্রতি্াণেব অধীন বড খনি- 
সমূহ অবস্থিত। বতমান মোট বাধিক উত্তোপন প্রায় ত্রিশ 
বিলিষন মেটিক টন। বেসৰকারি সংস্থা গলির মধ্যে বেঙ্গপ 
এবং বগাকর কোল কোম্পাশি উল্লেখযোগ্য । বানীগঞ্জে 
ঝধিয়। অঞ্চলে ইহাদের খণিগ্পি অবস্থিত। মাডাজের 
নয়েভেলীস্থ হুবহৎ পিগনাইট খনি বাঁষ্ায়ন্তু। 

কয়লা ভিন্ন খনির যধ্যে মহীশুবস্থ কোলার খ্র্ণথনি 
প্রায় দশ হাজার ফুট গভীর এবং অণুণ] বাটা (৫কাপাব 
গোল্ড ফিল, টাউন' দ্)। বিহাবের খাটশিপাস্থিত ইঙিয়ান 
কপার কর্পোরেশনের তামার খনি, রাঙস্থানের জাওয়ারস্থ 
মেটাল কপৌরেশন অক ইঙিযার সীস দস্তাব খনি এবং 
বর্তমানে মাধ সরকারি “সণ্টাল প্রভিন্সেদ ম্যাঙ্গানিজ 
ওর? সংস্থার মহারাষ্ট্রের নাগপুব-ভাপ্তারাস্থিত এবং মধ্য 
প্রদেশের বাপাঘাটস্থ ম্যাঙ্গানিজ খনিগুলি ভূগভে অবস্থিত 
খনির মধ্যে উল্লেখযোগ্য | 

তৃপৃষ্টে উন্থক্ত খনিসমূহেব মধ্যে হিন্দুস্তান স্টীণেব 
মধ্য প্রদেশস্থিত ভাপ্রির!জহার1 এব্* টাটা কোম্পাণির 
বিহারস্থিত নোধামু্তী পৌহ-আকর খনি, বিসরা স্টোন- 
লাইম কোম্পানির গড়িশার বীরমিত্রপুরস্থিত চুনাপাথর 
থলি উল্লেখযোগা । 

বাষগীয় সংস্থা এন. এম, ডি. সি (শ্বাশন্যাল মিনারেল 
ভেতেগপমেন্ট কর্পোরেশন ) বিহাবের কিরিবুর, মধ্য 
প্রদেশের বাইলাডিলায় পৌহ আকৰ, মধ্য প্রদেশের পান্না-য় 
হীরক, রাজগ্বানের ক্ষেত্রী এবং বিহারের রাখা-মাইন্স 
এলাকায় তামার খনি খননকার্ধে নিযুক্ত | 

অপরাপর বিশিষ্ট খনিসমূহের মধ্ো রাকগস্থানের 
বিকানীরঙ্থ দিপসাষ, বিহারের কোডারমা-গিরিডি অঞগে 

খনি আইন 

অভ্র, যাছুগোডাস্থিত ইউরেনিয়াম, খবফ্পঠোয়াস্থ কাম্মানাইট 
এবং আমঝোড়স্থ পাইরাইট ও কেরলের সমুদ্রবেলায় 
অবস্থিত ইপমেনাইট-মোনাজাইট খনি উল্লেখযোগ্য। 
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দিলীপকুমার বনু 

খনি আইন ভারনীয় সংবিধান অনুসারে খনি ও খনিজ 
সম্বদ্ধে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা স'সদ ও রাজ্োর 
বিধানম গুলীর মধ্যে ব্টন কথা মাছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্কাবের 
ভারত-শাসন আইনে অনুরূপ বাবস্থা ছিল। কিন্তু 
কার্ধতঃ খনি ও খনিজ সম্পকে প্রচণিত আইনের 
অিাশই স'সদ কর্তৃক রচিত | কারণ খনি ও খনিজেব 
গুনিয়ন্থণ ও উন্নয়ন জনঙ্গার্থে স'ঘের খ্ৃত্বাধীনে কর! 
উচিত হইপে তৎসম্পর্কে আইন প্রণষনের ক্ষমতা মা 
সংসদেবই আছে। আবার খনিসমূহে শ্রমিক নিষোগ 
গুণিয়ন্গণ ৪ নিরাপভীবিখাণ করিবার ভার সংখের উপরে 
হস্ত আছে। 

খনি 'আইন, ১৯৫২ (১৯৫২ গ্রীঙ্টাকেব ২৫ আইন ) 
সবপ্রকার খনি মঙ্গন্বধে প্রযোজা 'আইনগুলির মধ্যে 
প্রধানতম । ভহাতে ও ইহার বে কেন্ীবৰ সরকার 
বর্তৃ*্ রচিত নিষম 9 এরনিবমে খশির কর্মপ্রণালী ও 
পবিচাশন] এব খনিতে নিনুক অমিকদের নিবাপত্বা, স্বাস্থ্য 
৪ কল্যাণ সম্পরকে বাপক বাবস্থা করা হইয়াছে । এই 

আইনের বিধি-নিদ্েধপ্রপি যাহাতে সম্যক পরিপাপিত হয় 
রগ খনি-পরিদরশক ও প্রমাণ পত্র-প্রধাধী ভাজার 

(সাটপাইং সার্জন) নিযোগ কবার ব্যবস্থা আছে। এই 
আইনের বলে গ্রতিষ্িত খণি-পর্ষদ (মাইনিং বোর্ড )-গুলি 
নি্গ শিক্ধ এলাকার মধো অবস্থিত খনিসমূহের সু ও 
নিবিদ্ন পরিচালনার সহায়তান্র উপমুক্ত বাবস্থা! অখলস্বন 
করিতে পাবে। 

কয়ল! খনি সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ বিধান কয়লা 
খনি (সংরঙ্গণ ৪ নিরাপতা) আইন, ১৯৫২ (১৭৯৫২ 
্ীষ্টাবকের ১২ আইন ) দ্বারা করা) হইয়াছে। এই আইনের 
অধীনে প্রতিষ্ঠিত করপা-পর্বদ (কোপ বোও )-এর হস্তে 
কয়লাখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের'নিবাপব্তাবিধান ও কয়লা 
সংরক্ষন করিবার নিমিত্ত প্রশ্োনীয় ব্যবস্থা অবলগ্ধন 
করিবার ক্ষমতা ন্বস্ত কবা হইয়াছে । এই সক ত্য 
সম্পন্ন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সয়কার উত্পাদিত কয়গার 



খনি আইন 

উপরে অন্তঃশুক্ত আরোপণ করিয়! যে অর্থ সংগ্রহ করেন 
তাহা হইতে আবশ্তকীয় পরিমাণ অর্থ কয়লা-পর্ধদকে 
প্রদান করেন। এই আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার 

কর্তৃক চিত নিয়মাবলীর দ্বারা কর়লাখনিতে নিরাপতর। 
ও কয়লা সংবক্ষণ বছুলাংশে প্রনিয়ন্থিত হয়। কয়লাখনি 

ংক্রাপ্ত শিল্পের উন্নয়ন ও জনস্বার্থে প্রনিন্নস্থণের জন্য 
কয়ললাবাহী অঞ্চল গ্রহণ করিবার অধিকার কয়লাবাহী 
অঞ্চল (গ্রহণ ও উন্নয়ন ) 'মাইন, ১৯৫৭ (১৯৫৭ খ্রাই্টাবের 
২০ আইল ) কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদল্ন হইয়াছে। 
এই আইনের বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঘে কোনও অঞ্চলে 
কয়ল! আছে কিনা অচসন্ধান করিতে পারেন এবং কোন 
অঞ্চলে কয়লা থাকিলে মাপিক এব অন্যান্য ঘ্বার্থযুক্ত 

ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিয়া সেই অঞ্চল গ্রহণ করিতে পানেন। 

খনিজ সম্পদ প্রনিদ্রথণ ও উন্নয়ন কবিবাব উদ্দেশ্যে 
খনি ও খনিজ (প্রনিয়ঘণ ও উন্নয়ন ) আইন, ১৯৫৭ 
(১৯৫৭ গ্রীষ্টান্ষের ৬৭ আইন ) প্রণীত হইয়াছে। খনি 
তৈল বাতীন র্বপুকার খনিজ সম্বন্ধে এই আইন প্রযোজা। 
কোন ৭ অঞ্চলে খনিজ আছে কিন। ইহ1 অন্তন্ধান করিতে 
হইলে এই আইনের বিধান 'অন্গসাবে অন্তজ্ঞাপহ লইতে 
হয় এবং খনির ইজাপা% ইহার দ্বাব। নিয়শ্িত হয়। 
খনিজ তৈল লম্পদ বর্ধন কবিবাধ উদ্দেশে তৈলাক্ষতগুপি 
প্রণিয়শ্বণ কবাণ জন্য তৈলক্ষে্ (প্রনিয়ন্তরণ ও উন্নষ্ন ) 
আইন, ১৯৪৮ (১৯৪৮ খ্রীষ্টান্দের ৫৩ আইন) প্রণীত হয়। 
পেট্রোলিয়াম ও পেউ্রোপিয়।ম জাত জব্যাদিব উৎপাদন ৪ 
উন্নয়নের জন্য বিশেষ বাবস্থা করাব গ্রমোজন হএয়ায় তল ৪ 
প্রাকৃতিক গ্যাপ কমিশন 'আইন, ১৭৫৯ (১৯৫৯ খ্বীষ্টাবেব 
৪৩ আইন) দ্বারা তল এবং প্রাকৃতিক গাস কমিশন 
নামে এক বছ ক্ষমভাগুক্ত কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

অভ্রথনি, কয়লাথনি, লৌহখনি প্রস্তুতি বিভিন্ন খনিতে 
নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণ ও স্বাথ সংরক্ষণ করাব জন্য 
বুবিধ আইন ও নিয়মাবলী প্রণীত হইয়াছে। স্ত্রীলোক 
খনিতে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইল প্রস্থতি সাহাধা পাইতে 
পারে। পনর বৎসরের কম বয়ম্ণ বালক-বাপিকাকে খনিব 
অভাস্তরে কোনও কর্ষে নিয়োগ মাইন দ্বারা নিশিদ্ধ। 
করা হইয়াছে । খনিব শ্রমিকেরা যে সকল স্থা বাস করে 
সে সকল খনিবসত্তি যাহা7ত অস্বাস্থ্যকর বা বাসের অঘোগা 
না হয় তাহা জন্ধ আহ্নের বিধান আছে। একদিকে 
খনির উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি, অন্ত দ্রিকে খনিতে নিযুক্ত 
শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও সর্ধাঙ্গীণ কল্যাণ; এই উভয় লক্ষাই 
খনিসংক্রান্ত আইনসমূহে সমভাবে অন্থস্থত হইয়াছে । 

কামাখাকুমার চক্রবতী 

খনিজ তৈল 

খনিজ তৈল ভগ হইতে গাঢ় বাদামী রঙের কাদামাটি- 
গোলা পেট্টোলিয়াষ পাওয়া যায় । এই ঠৈল কাদায়াটি 
হইতে পৃথক কবার উদ্দেশে বড় বড পান্ধে জল মিশ্রিত 
করিয়া গরম করা হগ্র। ভাহাতে কাদামাটি থিচাইয়া 
পড়ে এবং জলের উপর পেটোপিয়।ন 'ভামিয়। গঠে। এঅন্থা 
একটি পাছে এই পেক্টোপিয়াম ঢালিয়া লইয়া আংশিক 
প।তন-ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়| 

পেট্রোপিয়াম প্রক্ুপক্ষে অনেকপ্চলি জৈব-যৌগের 
মিশ্রণ । এই মিশ্রণের প্রধান উপাদানগুপি সবই কাৰণ 
ও হাইড্রোজেনেরু সমণ্বেশে গঠিত হাইড্রোকার্বন জাহীয়। 
তাহ] ছাডা মাপকার (গন্ধক), নাইম্টাজেন ও অক্সিজেনের 
কতকগুলি যৌগও অপরদ্ব্যকপে মিশিভ থাকে । 

'মাংশিক পাতন-প্রক্রিয়ায় পেট্টোলিয়াম হইতে বিিক্ন 
স্কটনাঙ্কের মাধ! অন্রসারে পেল, কেরোসিন, ডিজেল 
তৈল প্রতি পৃথক করা হয। সেগুলি আবার রাসায়নিক 
গ্ুক্রিঘায় শোধন করিয়। শিক্রয়্ার্থ বাজাবে পাসানে। হয়| 
ইহদের কোনটিই বিশুদ্ধ যৌগিক পদার্থ নঘ, একাধিক 
হাইড্রোকাবনেব মিশ্রণ । 

সাধারণত: পেউ্রাপিয়াম হইতে যে সকল এয়োজনীয় 
অণ্শ পৃথক করা হয় ভাহার একটি হালিক ৮ সমথ্য 
পৃ্ট!ন দেওযা ইইল। 

ভূগভে প্রঞ্তিক দাহ গাস ও তরপ পেট্রোলিয়াম 
প্রায়ই একসঙ্গে থাকে । নপকুপ বসাইলে এই গ্যাস 
প্রচণ্ড বেগে নিঃস্থত হইতে থাকে । এইজন্য আগেই ব্যবস্থা 

কণা হমু যাহাতে এই গ্যাসের অপচয় না ঘটে । প্রাকৃতিক 
গ' স সাধারণ £ঃ লিম়ুলিখিত উপাদান গুলি থাকে : 

পুটনাঙ্ক হংড়াকাবন শতকরা ববহার 
ডিগ্রী! সেন্টিগ্রেড কত ভাগ 

১১১৪ মিথেন ৮২ জালাণি হিসাবে 
এবং ৪৮ কালি 

উৎপাদনে 
৮৮*৩ ইথেন ১০ ্ 
35৫ গপেন ৪ গ্যাস-লিল্ গানে 
০৫ বিউটেন ্ রঃ 

অপেক্ষাকৃত আন্থান্তা ২ মোটএ-স্পিরিট 
অন্ুদ্বায়ী অংশ হাইডোকাবন হিসাবে 

চাপ ও শৈতোর প্রভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসেব খানিকটা 
তল অবস্থায় পাওয়া যায়। তরল 'প্রপেন ও বিউটেন 
গ্যাস সিশিগারে ভরতি করিয়া বাজাবে পাঠানো হয়। 
সিলিগারের চাবি খুপিলেই এগুলি গ্যাসীয় অবস্থায় বাহির 



খনিজ তৈল খনিজ তৈল 

শুটনান নাম যৌগের অথুতে কার্ধন ব্যবহার গেট্রোলিয়ামের কত অংশ 
( ডিশ্রী সেটিগ্রেড ) পরমাণুর সংখা! (শতকরা হিসাব ) 

২* পর্ধন্ত গ্যাস ১-৫ জালানি ২ 
৩০-২০৪ স্যাফথা বা রা সপ 

৩*-৭০ ক পেট্রোলিয়াম ঈথর ৫-৬ দ্রাবক 
৭০-৯০ খ বেনজাইন ৬-৭ গরম জামাকাপড় ধোপাই 

করার জগ্ত ২ 

৯০-২৩৩ গ পেউল বা গাসোলিন ৭-১১ রি বা বিমানের জাপ|ণি ৩২ 

ত্গ 
ব্য কেরোসিন ১১-১৬ লগ্ন, স্টোত জেট এগ্সিন ১৮ 

প্রভৃতি জাপানি তৈল 
৩০৬ ডিজেল তৈল ১৩-১৮ ডিজেল এিনেব জালাশি ২০ 

তৈল 
অবশেষে-_- 
অপচিত তাপমাত্রায় ক লুক্রিকেটিং বা ১৬-২০ যগ্থ(দি পিচ্ছিল বাখার ূ 
পাতন-প্রক্রিয়া পিচ্ছিলকাবী তৈপ জন্য | 
সম্পাদন কবিয়া অগ্ঠান্য খ তখল প্যাবাকফিন ১৪-১৮ জোপাপের হুসধ 
উপাদানগুলি প্থক গ ভ্যাসেলিন ১৮-২২ প্রসাধন দ্রব্যাদি £ঠযাপির | ২৬ 
করা হয়। লা 

ঘ কঠিন পারাফিন ২০-৩০ মোমবাতি তয়াধিব জন্ব 
বামোম | 

ও আযান্ধাল্ট - রাস্তা তৈষারিন জন্য / 
ওয় সী লক স আপ রস, জা অপ: কপ পথ জজ সপ খা পপ 

হইয়া আসে বপিয়া ইহাদের সহজেই গৃহস্থালির কাজে 
জালনি হিসাবে বাবহার করা যায়। অপেক্ষারুত 
অন্দ্ায়ী অংশ পেউলের সঙ্গে মিশাইয়! মোটিন গাড়ির 
জালানি কপে ব্যবহার কগা হয়। 

উপবি-উক্ত উপাদান গুলি পৃথক করিবাব পর যে গ্যাস 
পাওয়া ধাষ তাহা! জালাণি কপে ঠলক্ষেত্রের ইঞ্জিন, 
বয়পার ইত্যাদিতে বাবহার করা হয়। আবাণ কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে এই গাস স্ব পরিমাণ বাধুর সঙ্গে জাপাইয়। 
ভুসা কালি প্ররস্তত করা হয়। ইহা হইতে ছ।পাখানার 
কাপি, জুতার পাপিশ, বাণিশ, গ্রামোফোন রেকর্ড প্রতুতি 
অতি গ্রযোজনীয় জিনিসপত্র ঠতয়ারি কর! হয়। 

পেট্রোপিক্সামের উদ্ধারী 'অংশকে সাধারণভাবে ন্যাফথা 
বলা হয়। ইছাকে লইয়া! আবার আণ্শিক পাতন ক্রিয়া 
সম্পাদন করা হয় এবং শ্ছুটনাঙ্কের মাত্রাচ্মায়ী তিনটি অংশে 
তাগ কর! হয়-_ পেট্রোলিয়াম, ঈথর, বেন্জাইন এবং 
পেউল। 

পেক্রোপিয়াম ঈখরের প্রধান উপাদান পেন্টেন, 

সত সপ সপাশাশিশি শপ: শি 

হেঝোন এবং হেপ্টেন নামক তিনটি সংপৃক্ত হাউড্রোকাধণ। 
ইহ] বাবহার করা হয় প্রধানতঃ স্পেহজাতীয় পদাথের 
প্াবক হিসাবে । তাহা ছাড়া র৬, বাণিশ 9 এনামেল- 
শিল্পে ও ইহ ব্যবহার কবা হয়। 

বেন্জাইণ প্রধাণতঃ জ্রাথক ঠিসাবে এবং গরম জামা- 
কাপড় ধোগ।ই করার কাজে (ড্রাই ক্লিনিং ) ব্যবহার করা 
হয়। 

মোটরগাি, বিমান প্রন্কাতির জন্য পেউলেব চাহিদা 
খুব বেশি। অপরিচ্ছন্ন পেট্রোলিয়াষের শতকরা প্রায় ৩২ 
'ভাগ পেউ্প রূপে পাওয়া যায় । পেষ্ট্রলকে দুর্ন্ধমুক্ত করার 
জন্য সালফিউরিক আযমিড মিশাইয্া সজোরে ঝাঁকাইয়। 
বাখিয়া দেওয়া হয়। ক্রমে আপিড খিতাইয্া পড়ে। 
তলানি হইতে যয়ল1 আযাসিড ও গাঁ বাহির করিয়। লইয়া 
পর পর কয়েকবার জপ দিয়া তৈথ হইতে আযাসিভ ধুইয়া 
বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে দুগন্ধমুক্ত এবং 
আপিডমুক্ত করিবার পর এই পেন মোটরগাড়ি বা 
বিমানে ব্যবহার কর হয়। পেলে সালফার ( গন্ধক ) 

৪ 
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-ঘটি পদার্থ যেমন, থায়ো আপকোহল) মিশ্রিত থাকিলে 
আরও শোধন কগিতে হয়| 

পেট্রল নান প্রক্কার হাইড্রোকাধনের মিশ্রণ । ইছাব 
প্রধান উপাদান নানা রকম সংপুক্ত (শ্/াচরেটেড) হাইছো- 
কাব, তাহ। ছাডা স্বল্প পরিমাণে আআলিসাইক্রিক হাইড়ো- 
কাধন এবং আরোমেটিক হাইফ্রোকাবন -জাতীয় পদার্থ ও 
বিদ্যমান থাকে । এই প্রসঙ্গে মনে বাখা দরকার যে, 
খনির তভৌগোপিক 'অবপ্কান অঙসাবে তৈলেব উপাদন- 
গুপির পরিমাণে অনেক পার্থকা হইছে দেখ। যায়| পেট্রলের 
গ্রণাগ্ধণ 'অনঘায়ী মোটর গাডির ইঞ্জিনে কম বেশি নকিং 
(একপ্রকার বিশ আনয়াজ ) হয়। নকি*বিরোধী ধর্ম- 
সম্পন্ন আদশ তৈল হইপ আইসে। অক্টেন ? তাই ইহাণ 
আঅকিন-মান ( অক্টেণ-নান্বার ) ধখা হয় ১০০। আর এ 
পিন সবাপেঙ্গা নিরুই্ট €তন হেন্টেনেব শেন মান ধণা 
হয় খন্য। একশত ভাগের কঠ হাগ আইসো-অকেনের 
সহিত বাকি হেত্টেন যিশাহলে শাহাব শকিংধম পবীঙ্গিত 
৩পেস "মননপ হয় তাঁত) শিক্পণ করা হন এব সেই 
»]ব মাহায্যে তেলের অনেন মান নিদেশ করা হয়ু। 
বশ] নান্ুলা পেট্রপের অরে মান মহ বেশি হয জালানি 
হিসাপে ভাহার মুলা 5 বেশি হয। এজন্য সন দেশেব 
বিদ্ানীাই এখন পেলের অক্টেন মান বাডাইবার পিকে 
বিশেষভাবে মনোযোগ হইয়াছেন। 

যৌগেব অণু কারন সংখ) সমান বাখিধা কাবন 
পরমাণুর্ধুলি সপ শৃঙ্ঘলে না সাজাইযা যদি শাখা-পরশাখাধ 
[গানে যায় তবে অহেল-মানণ বাডে। শাবাব মিশ্রণে 
মম"পুক্ণ ('মা।নম্যাচবেটেড ) হাইড্রোকাধন এক আ।বো- 
মেটিক হাইড্রোকাধন -জাতীয পদার্থেব পরিমাণ বাডিলে 
সক্ষে সঙ্গে তৈলেব অক্টেন-মানও বাড়িয়া যাষ। "সর 
একটি উপায় হুইপ, কতিম উপায়ে গাইসো-অক্টেন প্রত্তত 
কবিয়া তাহা পেউইউলেব সঙ্গে মিশানো। 

আগেই বা হইযাছে পেল পুথক করা সময় উচ্চতর 
স্বটনাঙ্কের বিভিন্ন জ।লানি তৈল ও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া 
যা৫ঁ। এই সমস্ত ৫৩লেৰ (যথ।কেরোধিশ, ডিজেল 
ঠতল প্রভৃতি ) হাইড্রোকাধনের অণুগ্চপি বড় ও ভাবি। 
তাহাদেব স্ফুটনাঙ্ক মাা৪ উচু। হঠাৎ খুব উত্তপ্ত কবিলে 
(৪০০*-৬০০* সেট্টিগ্রেড ) এইসব অণু ভাতিয়া। ছোট এবং 
হালকা অণুতে পৰিণত হয়। তাহাদের স্ফুটনাগ্কও কম 
হয়। এইভাবে পেট্রলের উৎপাদন বাড়াইবাব পঞ্থতির 
নাম 'ক্র্যাকিং, বা ভাঙন পপ্রপ্রিয়া। 

১৯৪০ গ্রীষ্টান্ে এই পদ্ধতির আরও উন্নতি সাধন করা 
হইয়াছে; ইহাতে অন্থঘটক ( কাাটালিস্ট ) ব্যবহার কবিয়! 

তা] ৩৫২ 
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আরও ভাপ ফল পায় গিখাছে | এখন এই প্রক্রিয়া 
নণাভাবে সম্পাদন কর ভঘ ১ খেমল ক. ছেলে নাম্প 
উত্তপ্ অগথাঃকের উপব দিয়া পরিচালনা করা হয় 
(70015 প্রসেস) খ. অন্ুঘটকেপ মিছি খ্রাডা 
তৈলের খাপ একই সঙ্গে প্রবাহিত করা হঘ। আই 
প্রসেস ) অথবা গ.ধানার মত আদঘটক এক ৫লেরু 

গাম্প পরম্পনের বিপরীত দিক হইতে প্রিচাছি * কলা হম 
(থার্ষোফর প্রসেস )| পরীশ্ষা কিমা দেখ! গিফাছে, 
'মনতঘটকের সহযোগিতায় ভাচন-প্রণিষা সন্দাদল করিলে 
উচ্চতপ্র অক্টেন-মানবিশিই দেটল পাণমা যান। 

আবার ই519 লক্ষা কণা হইলাছে যে) কোন কোন 

নেবে নিম্ন শক্টেন মানবিশিই্ট পেলে জন্ুঘদিকে € সহ" 
যোগিতাঁঘ ভাঙপ-প্রঞ্িধা সম্পাদন কবিলে নানা পক 
রাসায়নিক প্িশা ম খটত হয এন তাহার ঘলে পেউপের 
'্ৰহেন মান উল্লেখমোগ্যভশবে বাড়িষ। ধায়। এডনা আজ- 

কাল পেটোলিয়।ম হইতে পাপ পেট্রল মোজামজি বাছানে 
ন| পাগাইযা উপত্ষি উক্ পদ্ধতিতে তাভাব অস্টেন-পানেব 

উন্নঘন কপিয়া হাঙাৰ পব কাজাবে পাশনো হয । বিজ্ঞানী 
ইহাব নাম দিখাঙছেন “বি দ়্িণত| 

শাবও একটি উপারে তলের 'অকেেন মান বাড়ানো 
হয়। ১৯২২ গ্রীষ্টান্দে মিজলে ও বষেড দদখিলেশ, পেট্রলের 
সংক্গ সামানা পশিমাণ “টেট্রাহ্থইল লেডাসগেপে জি. ই, 
এশ. মিশাইলে তাহাৰ অহন মান অনেক বাড়িয়া যায়। 
তাই শাজকাল পেট্রলেরু সঙ্গে স্বপন পরিমান টি. ই. এল, 
মিশাইঘা বাজাবে বিত্রয় কপার বাবস্থা চলিত হইয়াছে। 

টি. ই, এস. বাবহাব করার একটা অন্থবিধা আছে । 
দহ শর ফণে ইহা হইঙে যে পেড মন্মাইড উৎপন্ন হয়, 
তাহা অপচিত হইয়া শেড বা শীসাঘ পরিণত হব এবং 
ইঞ্চিনের সিলিগাবেব মধ্যে সঞ্চিত হয়। এই অন্থবিণ] 
দুব করার জন্য পেউ্রলে ব্যবহৃত টি. ই, এল-এ থাকে টে্রাঁ 
ইথাইল লেড (শতকরা ৬৫ ভাগ ), ইদ্দিলিন ডাহ- 
এামাইড (২৫ ভাগ ), ইখিলিন ডাই-ক্লোরাহড (১০ ভাগ। 
এবং রঙ (স্বপ্প পরিমাণ )। এ ক্ষেত্রে দহনেব ধলে লেড 
ব্রমাইড এবং লেড ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়, ম্বার সেগুলি 

ইঞ্জিনের উষ্ণতায় গামীয় অবস্থায় থাকে বলিমা সহজেই 
ইঞ্জিন সংলগ্ন পাইপ ( একজন পাইপ )দিয়। বাহিরে চলিয়া 
যায়। 

সীল। জীবদেহের পক্ষে বিষাক্ত বলিয়া টি. ই. এল. 
যথেচ্ছ বাবহার করা চলে না আইনসংগতভাবে মোটবেব 
পেট্টপের জন্য গান প্রতি ১-৩ যিলিনিটার টি. ই, এল, 
ব্যবহার কর] ঘায়। বিমানে ব্যরহার্ধ তৈলের সঙ্গে অবস্থ 

দর্বাং 
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গযাপন প্রতি ৪ মিলিলিটার পথন্ত টি. ই. এপ. মিশাইয়! 
তাহার অক্টেন-মান আবও বাডানো হয। ধিমানে 

ব্যবহার্ধ ১০* অক্টরেন-মান বিশিষ্ট আদর্শ পেউলে থাকে _ 

আইসে! অন শঙকবা! ৪* ভা” 
আসো পেশ্টেন রি ৪ 

পেট্রন ২ পেট 
টিং উ. এ, গাশলন পি ৭ মিটিটিটার 

অপবিচ্ছন্ন পেট্রোলিয়াদমধ শতকবা প্রাথ ১৮ ভাগ 
হইল কেবোমিন। প্রধানত: আলোক উৎপাদনেব জনা 
কেবোমিন তৈপ বাবহাব কবা হয। পেলের মত এই 
তৈপকে ও শালফিউবিক 'ম।াসিডেব সাহায্যে শাধিন কৰা 
হয়। পরে কিক সোঙারু দ্রণণ এণং জণ। দিয়া এুইখা 
ইহাকে সম্পূর্ণ কপে অ)ামিডমুক্ত করা হয। ণইতাবে 
আলকাতবা জাতীয় পদ্দার্থ, অপ হাইড্রোকাধনসমূহ 
এবং মাপফাব ঘটিত যৌগসমৃহ দবীূত ভয বশিষা ই পের 
বশ এব, গঙ্ষেব যথেষ্ট উন্নতি হয । 

যে তৈলে সালফাবেব পরিমাণ খুব কম থাকে তাচ। 
এইভাবে শোধন কবার পবই বাহার কবা চলে । কিছু 
গন্ধকেণ পবিমাণ বেশি থাকিলে আবন ভালভাবে সালফার 
দু্ীভুত করিতে হয। কারণ, সাণফার ঘটত পদাথ 
বেশি থাকিলে তলে দ্বগন্ধ হয। ল$নেব পাতলা ধাতব 
পাত্রে তাভা তাড়ি ছিদ্র হব এব* লঃনের সলিতা তাড়াতাডি 
পুভিয] মার বরপিয়া খুব বৌয়। হয় এব কম আলো! পাওয়া 
যায়। এইকপ কেরোসিন তরল সালমার ডাহঅঝ্মাইড 

দিয়া ধুইয়া শোধন করা হয়। ইহাতে সাফা ব-ঘটি৩ 
পদার্থ এবং সেইনক্ষে আবোমেগিক হাইড্রেকাবনজানীগ 
পদ্দার্থ অপসারিত হয । 

আজকাল সম্পূর্ণ বূপে বর্ণহীন এব* গঙ্গহীন কেরোসিন 
বাজারে পাওয়া যায় ১ ইহ হষ্টতে নানা প্রকার কেশ তৈল 
প্রস্তুত কর! হয়। তাহ] ছাড়া নানা প্রকার কীট-পতঙ্গ 
নাশক উবধের ( মেমন ডি. ডি. টি. পাইবিথাম প্রতি ) 
দ্রাবক হিসাবে কেরোসিন খ্যবহাপ করা হয। জালানি 
হিসাবেও প্রচুর কেগোসিন ব্যবহ্বত হয়। 

পূর্বে পেলের তুলনায় কেরোসিনেব চাহিদা অনেক কম 
ছিল বলিয়া বেশির ভাগ কেরোসিনকেই ভাঙন-প্রাঞয়ায় 
পেউ্রলে পরিণত্ত করা হইণত | কিন্ত বঠ£মানে কেরোসিনের 
চাহিদা অনেক বাড়িয়। গিযাছে, কারণ এই হল এখন 
গ্যাল-টাব্বাইন এবং জেট ইঞ্চিনে জালানি রূপে ব্যাবহার 
করা হইতেছে । তাই আজকাল উচ্চ চাপে এবং অধিক 
উষ্ণতায় হাইড্রোঙ্গেন ও অন্ঘটকের ( নিকেল সাপফাইভ ) 
সহযোগিতাক্স ভারি অথবা নিম্ন মানের তৈপের এক বিশেষ 
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ভাঙন-প্রক্ছিয়( ক্যাটাপিটিক আইসো-ক্র/াকিং প্রসেস ) 
সম্পাদন করিয়া উচ্চ মানের পেট্রল এবং কেপোসিন উৎপন্ন 
করা হইতেছে। 

অপরিস্রত পেট্রোলিয়ামের শতক প্রায় ২৭ আাগ হইল 
ডিজেল ঠততল। এই ঠভপ কেরোসিন অপেক্ষা ভারি 
অথচ শিচ্ছিপকাবী ( লুত্রিকেটিং ) তৈপ অপেক্ষা হালক]। 
সাধারণতঃ ডিজেল ইঞ্জিনের জাপানি হিসাবে এই তৈল 
ব্যবহার কণা হঘ। 

ডিজেপ তৈলের সহজধাহা তা পরিমাপ করা হয 
সিটেন মান (৩০৫৭০ 170111901 ১ ছাবা। পরীক্ষা করিয়। 

দেখা গিখাছে। ডিজেল হঠঞ্িণের জনা আদর্শ ঠৈপ হইল 
সিটেন বা হেঞ্জা ডিকেনণ, হহার সিটেন মান ধরা হ্য 
১০০, অপর দিকে আলা ধিখাল গাপনপিন এব 
সিটেনমান পরা হয শূন্য । একশত গাগের কণ শাগ 
শিঙেনের সহিত বাকি? আপত। মিথাহপ লাপগ।লিন 

মিশাইপে ভাভার ধম পরা পেশ অগকপ ঠ্ হাহা 
নেকপণ করা হয এবং সে সখা দ্বাবা £ঠঠলেব নিন 
মান পির্দেশ করা হণ । একনট সাবার ডিতে শ ঠগ্জিনের 
জন্য যে &&ন প্রযোজন শাহার মি্শ-মান 9৬০ হনয় 
বাঞ্চণাব | 

লুখিকেটং হল দেট্রো শাদের আশিক পাতত 
প্রক্রিয়] সম্পাদনের পর পাধে যে সবশেষ থাকে শাহ। 
লইয়া আবার অপচি ত চাপমা ধায় আ শিক থাতশ €ঞ্ষা 
সম্পাদশ কর! হয়। এইভাবে ম্মচনাশের মালতযাপা 

পিচ্ছিশকারী ৫৩ল, 'ওবল পাগাফিন,ত)াসেপিন £ব কঠিন 
পাপাধিণ পা মোম পৃথক করা হয়। 

পিজ্ছিলকাবধী ৫5প লষ্টয়া পুনরার আশিক পাতশ- 
ক্রিয়া সম্পাদন কবা হয এব হালক।॥ মাঝারি ₹ ভাবি 
--এই তিন গ্রেডের পিচ্ছিপকাবী তৈল তৈথারি কৰা হয়। 
তৈলেব সান্দ্রতা (ভিস্কসিটি) নিভর করে, ভাহার উপাঙগানে 
যে সব হাইড্রোকার্বন আছে ঠাহাদেল অপুর গঠনে উপর । 
অথুতে কানের শরণ যত বড হয তলের সাপ্্রতাও তত 
বেশি হয়। কাজেই তৈলের স্ষুটনাস্ক বাডিশে সঙ্গে সঙ্গে 
সাঙগতাও বাড়ে। বিভিন্ন যগ্জের প্রয়োজন অগ্যায়ী বিভিন্ন 
গ্রেডের পিচ্ছিলকাখী তৈপ ব্যবহার করা হয। 

ওরপ প্যারাঞ্ি (লিকুইড প্াারাফিন ) স্বচ্ছ ও বর্ণহীন 
তরল পদার্থ হিসাবে বাজারে বিক্রয় করা হয়। ইহা 
সাধারণতঃ জোপাপের ইষধ হিসাবে বাবহাব করা হয়। 
তাহা ছাড়! নাণা প্রকার প্রমাধন দ্রবা গ্রস্ততিতেও ইহার 
প্রয়োঞ্জন হয়। 

ভ)াসেলিন নরম জেপির মত অবস্থায় পাওয়া যায়। 
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গলনাঙ্ক ৩৮০ হইতে ৬** সেটিগ্রেড। নানা প্রকার 

মলম এবং প্রসাধন ত্রব্য তৈখারিতে ইহ] ব্যবহার কর! 
হয়। 

সাধারণত্তঃ কঠিন প্যারাফিনের সঙ্গে অনেকখানি তরপ 
পারাফিন থাকিয়! যায় বলিষা তাহা পেশ নরম হঘ এবং 
তাহা ধিযা মোবাতি তৈধারি কব যাষ ন1। এজন ইহাকে 
গ্রথমে খব ঠা কবিয়। তাহার পথ ধীবে ধীরে উত্তপ্ঠ 
কর] হয়, তখন ইহা হইতে তরল প্াযাণাফিন ঝপিষ!| 
পডে। ইহাব নাম প্রন্থেদন প্রক্রিষা ( শোয়েটিং প্রসেম )। 
এভাবে বাদামি বছের কঠিন প্যাবাফিশ পায় যায়। 
হাকে গপাইযা ইহাধ মধো অঙ্গাবর্ণ ধিণপে তাহা বঙ 
শখিয়। পরব । তাহাধ পর ডত্তপ্ূ মবস্থান উাকিযা পইলে 
শাদা] মোম পাঁযা যাধ। 

আশিক পান্ণ প্রক্রিখাষ পেটোশিযামের উদ্ধায়ী 
এগুলি সব পৃথক কির! পন্ষার পর পাহনযগ্জে যে 
৮*চটে কালে। পর্ান্য অবশেষ কপে পঠিষা থাকে শাঙানু 
শাম আাসব+৭১। ইহ] বাল ৫৩যাবিতে বশ পরিমাণে 
ব।ণঙ্গত হয়| 

(পট্রোলিষাশ শাবশকাতন উতৎ্পন উশাছা 5 দ্রব্যস্মৃত। 

বশেস 2 অস পক হাইক্দোকাবিনফমহ হহতে অনেক 

৮/[০শী।পরাপপা ট্পাদন করা হব যেমন মা নশ- 

(কা) বিতগাণ, ঈথব, বত প্যাক, করিম বাণ, কতিম 
প্লান] কাব দাবক ই৩।]18 1 হহাদের সাপারশঙাবে 
০ ইবেমিকাল বশী হ৭। 

শাকন এঞ্চরাষ্টে দেছোবে মিব্যাল শিনের মইতপব 
সাব খটিবাছে। এ দেশে ১৯৫৮ শ্রী্টাছে এও শিল্পে 
বাবচাবে উদ্দেশ্টে ইশিলিন উৎপাদন কবা হয 5০০০৩৩ 
কোটি পা, প্রণিণিন ২০০০০ কোটি পাও আৰ 
বিউটাডাইন ১৫০০০* কোটি পাউণ। 

ভাব৩ এখনও পেট্রাকেযিকা 1 শিরে খুবই অনগরমর। 
একটি হিলাবে দেখা যায, ভাবতে «খন বৎসরে প্রা 
৪০ কোটি শাব যুল্যেণ পেক্টোকেমিকযাপ বিদেশ হইঠ্ে 
আমদানি করা হয়। বলা বাগশা। এইসব জিশিসেন 
চাহিদা দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে । সেইজন্বা ভাবত সবকার 
এখন এইসব দ্রব্য দেশেই উ২পাদন করার জন্বা শিশবভাবে 
উদ্যোগী হইয়াছেন। এঞন্য পরিকল্পনা! কর! হইয়াছে ষে, 
আগামী ছয় সাত বৎসরে প্রা ৯* কোটি ৬লার মৃশধণ 
এই শিল্পে নিয়োজিত কর! হইবে এবং এইসব শিল্প 
গডিয়। উঠিবে এধানতঃ বোম্বাই, কোয়ালি, বরউনি এবং 
ছলদিয়াতে। 

ৃতপ্রয় পনাদ গুহ 
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খনিজ তৈল শিল্প পেট্রোলিধাম সাধারণ £: খনি তৈল 

নামে পরিচিত। পেট্োপিয়াম অপররিক্ষত টহল, গ্যাস ৪ 
'্যামফাল্ট দূপে পাওয়া যায । পেট, কেরোসিন ও মোম 
পরিক্ত খনিজ তৈপ ভইঠেই উৎপন্ন হয়। পোট্রালিষাম 
মাটির শীচে প্রবহমাণ ল্রোত বা সকিত ওদেব ভাষ 
অবস্থান করে পা। ইহা বিশেষ গঠনবিশি্ট গুদীঈত শিশার 
অন্থর্গত বেলে পাথবের ছিদ্রে বা চুলা পাষেব সপ্ন বাঢশে 
সঞ্চিত হইযা থাকে । 

পেট্রোপিযামের উতৎপন্দি সঙদ্ধে নভবিব মণ্বার্দ আছে। 
সাপারণ ৩১ সকলেই একমত যে স্টছ্িদ পা প্রণব জৈব 
পদার্থ $গ্ে ধৃত স্তবীহৃত শিলা পসঙ্গে সঞ্চিত হতলে 
বিশেশ কোন উপায় দ্বা্। (পাভণ প্রণাপীতে ) বোব 
হয জীবাখুর সহায়তায়, উত| প্ধীইত হইথা তল ৪ 
গ্যাসে রূপান্তবিত হইয়া ঘাম । পবা কালের উৎক্ষেপণ, 
টাতি ও লাজেব ফলে ঠ৩প শিলান্তবের উদ্নভাগে চলিম' 
আনুন। যে স্থানে ক্ষযকার্ম বেশি তয সেই স্থানে অনেক 

ক্ষে«ে খনিজ টপ ক' গ্যাস উপবিতলেই চট্ট হইয়া থাকে । 
পেট্রোপিবামের শু হ লদিনের হবো এঠ জাত বর্ধিত 

হইবার করণ এই যে ভাশানন লেবু দাহিকা শলতি, 
কষলা হইত গান দেড গ্রথ পেশি ইহা ছাড়া ইহাণ 
বব্ভাবএ সহজ । 

ভার-বধষে খনিজ তৈশ শিল্পেব বাদ অনধিনের হহলেও 
নৃপ্ধ শঙাঁজী পুরন পেশেলিবামের বাবহ্গাব মালব জানিত। 
গ্র্টপূব ববেক শতাক্ী পরেও সন ৪ মধাগ্রাচোে খনিজ 

টপ কোন৭ না কোন ভাবে ব বধাহ তহত। ইৈপ 
উ/ নেব প্রাচীন শঞ্জিণ থাকি19 প্রকীন নশৈ শ্েব 
কা গাবুজ হম ১৮৫২ খ্বা্ীকে যখন কনেন দডচইন এল 
ডক কেব্লমান খর্শজ হৈপের জাই যুক্তবাছের 

টিটসভিলাতে ([000৮৬111৩) সধনঠাঁর সহিত তৈ-তপ 
খনন কবান। 

১৮২৫ খ্রীষ্টাঞ হইত ভাবতে, আপামর ধগিণ- 
পৃব।কলে তৈতপর অবশ্থিতির কথা ভালা যাব । ১৮৬৫ 
বীষ্টা্ধে ভার তবধাঁ ঠত্তব্রীয় সমীক্ষা! বিশাগের বিশ্যেদ্ত 
এইচ, বি. মেছলিকট এখানকার কষেকটি তৈল নিগম 
স্বানে গবদর্শন করিষা ট৩পকৃপ খননেব পবামর্শ দেন। 
মার্গেরিটার নিকট মাকুমে কষেকটি তৈল্কৃপ খনন কন্বিযা 
প্রভূত তৈলের মন্ধান পাওযা যাষ। কিন্ত পরিবহণ 
ব্যবস্থার অস্থবিধার জন্ধ কাজ ন্গ্রসর হয় নাই | 

্্ষপুত্র তীবস্থ ডিক্রগড হইতে মাগেরিটাব শিকটবতা 
বরগোলাই, লীডে৷ ও শামডাং -এর কয়পা অঞ্চল পর্যন্ত 
বেলপথ প্রসারিত হইলে পুনখায় তৈলেব সন্ধান আারম্ত 



খনিজ তৈল শিল্প 

করা হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্ষে নিকটবর্তী ডিগবয-এ প্রথম 
সার্থক তৈলকৃপ খনন করা হয়। ইহাই ভারশবর্ষে তৈল 
শিল্পেব প্রথম শএপাডত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টা্ফ হইতে ১৯২১ 
শীষ্টাব্ধ পর্যস্ত আসাম অযেল কোম্পানির পরিচালনায় তৈল 
উত্তোলনের কাধ সম্পাদন হইত। ১৯২১ গ্রীষ্টার্ষে বর্ম 
অযেপ কোম্পানি ইহাদের সহিত যুক্ত হয় ও সুপংখদ্ধভাবে 
উন্বোপনের ও অগঠষন্ধানেব কাজ চালাইতে থাকে 
( “ডিগবয়? দ্র )। 

পাঞাব অঞ্চলে তৈলের জন্য বিশদ অনুসন্ধানে মলে 
খাঁউব ও ধুশিসান ঠলক্ষেত্র (বতমানে পশ্চিম পাকিস্তানে ) 
আিদ্কুত হয়। 

বর্মা অদেল ৭ আসাম অয়েশ কোম্পানি ত্র্ষপুএ 
উপভ্যকাধ পলস্$মি অঞ্চলে বা।পক অন্মন্ধান চাপাইয়। 
১৯৫৩ খ্রীষ্টান্ধে নাহারকাটিযা ও ১৯৫৬ শ্রীষ্টাবকে মরান 
তৈলক্ষেত্র আবিচ্কাব করে। 

১৯৫৮ খ্রীষ্টাকে ৪. এন. জি. সি. ( ভাব্তেব অধেশ 
আযাণ্ড গ্ভাচাবাল গ্যাস কমিশন) আসামের পনশভৃমি 
অঞ্চলে শিব্পাগরের নিকটে রুধিমাসাগণ ও লাকমা 57 
ক্ষেত্র, খম্বাত বা কান্বে অঞ্চলের গ্য।সক্ষে ্, অন্কলেখরেব 
তৈলক্ষের আবিষ্কার করে এব খন্বা ঠ কোল ও নামাগালে 
তৈলের সন্ধান পাষ। 

পশ্চিম বঙ্গে স্যাপ্চাড ভ্যাকুধাম অয়েল কোম্পানি 
১৯৪৯ গ্রাষ্টান্দ হইতে টৈলেব সঙ্জান মাবস্ত কনে ও 
১৯৫৪ ৬০ গ্রাই কের মধ্যে বু শব্ছশ। ও বিব্দনূপেত 
জরিপ কবার পর নবগঠিত ইন্দে। *ঠানভাক গ্রুজেক্ট এই 
অঞ্চলে দশটি গভীর পবীন্ষ।মুপক ূপ খনন কবিমা বিষল 
হয়। 9, এণ, জি. সি-এব দ্বার। ক্যানি *হনের শিক9 
পরীক্ষামূলক কুপখননেণ পবিকণ্পন। বৃহিক্কাছে | 

বিশ্ষেজ্ঞধিগেব মতে পাললিক শিলা দাবা পুরু ভাবে 
আবৃত বিশাল স্থবীভূত শিপা পর্দস্ব তৈপ সঞ্চিত থাকিবার 
উপযুক্ত স্বান। এই মতে ভাতে কচ্ছ, খম্বাত পর্ন, 
যাজস্থান, পানা, গঙ্গা-ববাহিকা, বঙ্গ দেশের পপপছূমি 
গ্রন্তি গানে তেল সঞ্চিত থাক সম্ভব । 

যেখানে ইগঠন গঙীব পাপশিক সমছুমি ছারা আবু 
সেখানে 'ছুগঠনের ব্যাপক জিগকিজিক্যাল জরিপ হওযা 
প্রয়োজন | 'সাসান, গুজরাত ও খঙ্বাত অঞ্চলের গুরু পূর্ণ 

তৈলক্ষেভগুলি এক্সপ বিঙ্ঞানসম্মত সমীক্ষণের ছ।বাই সম্প্রতি 

আবিষফ্ুত হইয়াছে । 
খনিদ তৈলেব গ্ররুত্ের জন্য বিদ্যাক্েহেও উহ1 একটি 

বিশেষ স্থনি অধিকার করিয়াছে এ বর্তমানে পেতোপিয়াম 
টেকনোলজি নামে একটি নৃতন বিদ্যার সুষ্টি কর] হইয়াছে । 

খণিজ সম্পদ 

পেটোলিয়াম শিল্পের সাধারণভাবে পাঁচটি স্তর 'আছে-_ 
১, অন্যমন্ধান ( এক্সপ্লোরেশন ) ইুতবীয় (জিওফিজিক্যাপ 
লাভে) ও পরীক্ষামূলক খনন ২. প্রসাব (ডেভেলপমেন্ট) 
খনন, তল উৎপারদশ ৩. বহন-- শোধনাগার পধপ্ত ণল 
খরা তৈল পখিবহন ৪. পরিশোধন-- অপরিজ্ত তপ 
শোধন ও শানাঝ্প তৈপঙজাত দা উৎ্পাণ ৫, বাজার 
_দেঁশের বিভিন্ন জেনাঘ় পেট্রোপিযাম ও পেট্রোপিষাম 
জাত দ্রব্য সরবরাহের বাবস্থা । 

ভারতে বর্তমান তৈলের উৎপাগনেব পবিমাণ চাহিদার 
অপেক্ষা! অনেক কম, সেহনজগ্ত পেট্রোলিযাম ও পেট্রোপিয়াম 
জাত দ্রেধা আমদানি করিতে হয। শ্বাণীয় অথবা 
আমদাশিকত অপরিক্ষত ত৩শ শোধনের জন্য বওমানে 
শোধনাগাবঞ্চলি ভাব ঠখ পেট্টোপিযাম শিলে একটি বিশেষ 
স্থাণ অধিকার কবিখাছে। 

শাবতে এখন মাওটি শোধনাগার আছে -- 

»।ন ক না 

[ণেবয, ৮ »ন দস ত হশ(বন। ৮ যত [দ) 

গোহ[ট (নুনন। টি দাণাম) ঠাঁর5৬১৪- এ 

বদ 01015) ৮৭৭ গা 

বোনা ল ৮, (1৯ €7) 
বেোগাশ নন ৬০ | 

বিচ 151৭ ১৭ম শু পুপশ) রশ রী 

বয়ালী (৩€বা15) 271 

কোচিন, মাদার « হপাদণা এহ তিনটি ছাপে আরও 

তিণ্টি শেশাগাব খলিবাবু 1 বলা বহিখানিি | 
নানাবিধ শ্নমেব তিচাপ সঙ্গে অঙ্গে ছানি পাব 

কেটি অনেল ঠিসাবে ব্যবহার ৮াঢাল শিল্পের অগ্যাগা কাধে 
পেহখালিমামের চাহিদা প্রচর বাডিম। গিযাছে | 2 
শিব মনো প্র্যার্টিক। গ্রপাধণী ৪ গষধ প্রথান | জগুনা এই 
বুহগ্তমঘ হাইড্রোবাবননুক্ধ পদার্থ হইত * কা।বোহাইদ্রেউ 
খাছ পাছা সন্কব কিনা তাও গবেষণা ৮নিতঠছে | 

ছু, ঢ1101) ৬5, 211001611700100, 9/0111 16501 065 

0170 1101501632০ 0115 1991 215. 10, 40001 

& 0, 0521), ৫. 01177) 17016 ০৬ 1)011)1, 

1954. 

ও1িন পাল 

খনিজ সম্পদ তৃহকে কোনও কোনও স্থানে মাষের 
ব্যবহারের যোগা মণিক (10110151) 9 শিপ পুরী হত 

আছে এবং তাহা শিক্কাশন করিয়া মাগষ লাভবান হইতে 
পারে। এইমবর মণিক ও শিলাকে আকর আখাা। দেওয়া 

১২ 



থশিজ সম্পা 

হইয়া থাকে। ইহারাউ আমাদের খনিজ সম্পদ | ইহছ!দের 
ছুই শ্রেণী: ধান এবং অধাতব খনিজ । ধাতব খনি 
সণল বা যৌগিক ভষ্টতে পারে। 

স্বর্ণ রৌপা, প্লাটিনাম প্রড়তি ধাতশমিখিত অবস্থাতেও 
পাওয়া যায়। কিন্ত অধিকা'শ পেতেই ধাতৃগুলি কোন 
মৌলিক পদার্থের সহিত সংযুক্ত ভইয়া মণিক পে বতমান 
থাকে। এইরূপ মণিকের সঙ্গে সচরাচর ক'তকগুপি 
অবান্তর বা অপ্রযোজনীঘ মণিক ৭ ম'পগ্ন থাকে ১ সেগ্ুণিকে 
ধাতমশ বা গা” (£97606 ) বলে। উভয়েব মমিশ্রণ- 
জ(ত পদার্থের পাম 'আাকর। 

ঘেআকবু »ইতে একটিমার ধাতব টঙ্গাব করা ধা 
শাহ সরল আকর। যেমন, হেমাটাহট হহতে শণু 

লৌহ পা্যা মাখ। অপর যে মাকন হইতে একাধিক 
ধাত নিদাশণ কর! সম্ভব, ঠাহাকে যৌগিক মাকর বলে। 
রাজস্থানে এইকপ এল প্রকাৰ আকব তইতে এবাবাবে 
সীল, ৮1 এব বৌপা শিশ্বাশন করা হইয়া থাকে | 

"পান বখনিজ মম্পদ কঠিন) বল বাবাধবীধ আকারে 
থকে মেমন, নিপলাম (কঠিন) বন্প ১ কঠিন খনিজ 
তত, গপিক গাল হতআাপি। 

পেনশন কোন মনিক কা শিল। ধার শিক্কাশনের 
"ঠ »খবা এগ্ড গপু়াজনেশ বাবছত হইতে পাবে। 
৮নখাই? বা! পাই হইতে যথাঞমে খবোছিফাম ৭ 
আলুঠিশিঠাম পাত ঈঙ্গাব করা হব, আবাব এগ্ছনিব 

সহাঠো তুণী 1 ঠ ৫*খাখি হইত পাবে। এরন্ধপ অবস্থাম 

'মাকণগুপিকে ধান হব শবীহব নি উভম খ্রেণাব মধো 
গন বা মাষ। 

আদেখ, পাপন এবং ধণাশ্বিত এই তিনশ 5আণাব 
শলার মধ্যে পানা প্রকঝিদার বলে খনি সম্পদ পর্ীতও 
হততে পাবে । যেমন, 

১. ুজকের গভীবে ম্যাগ্মার উদ শিশাদব মধ্যে 
হীরক, (নামই, প্লাটনাম ম্যাগনেটাইট মৃত হইজা 
বর্মান থাকে ২. গন্ধকের মত পদার্থ উতবরপাতি » হইয়া 
সাঞ্চকত হইতে পারে ৩. উচ্চ হাপের অবস্থায শিলার 
সংস্পশ ক্ষেত্রে নুতন মণিক সঞিত হয়। এইকপে ম্যাগনে- 
টাইট, গ্র্যাফাইট, সীল ও দণ্তার কিছু আক নিখিত হয 
৪. ম্যাগ্যাসন্তত জলের ক্রিয়ায় পিউমেব 'তাম্রআকএ ও 
রাজস্থানের সীলা, দস্তা, বৌপ্যেব যৌগিক-আকব উদ্চুও 
হইযাছে ৫. সিংভূমের লৌহ আকর নানা স্থানের 
চুনাপাথর, বিকানিরের জিপসাম আর্দি, পলল পে অবঙ্ষপ্ 
হওম়াঠ ফণে স্্রি ₹ই্য়াছে ৬. জল বৃহি ও খৌত্রার্দির 
ক্রিয়ার বণে কয়েক প্রকার শিলার মধো বিশেষ বিশেষ 

১৩ 

খযিএ 

পরিবহন সাধিত হইয়া, শিলার কয়েকটি উপাদান এপীনুত 
হইয়া যায়, অবশেষে যাহ) পড়িয়া থাকে, তাহা আকবর 
হিসাবে ব্যবহও ভইতে পারে, যথা, ল্যাটেবাইউ, বাইট 
প্রভৃতি লৌহ বা আলুষিনিয়ামের আকর গঠিত হয, 
কেবণের মোনাজ।হট ব। ইপমেনাইট বাপুকাবাশি ৭. "তাপ 
এব চপের প্রভাবে কোন৪ কোন৭ শিলার জপাস্ুপিন 
হওয়ার সময আকব গঠিঠ হহতে পাবে।  উদ্াহবণ, 
মহীশ্যণর লৌহ ন্সাকর, সি"ছুমের কাযালাইট।, ধোন” 
পাহাডেব সিলিমানাহীন, কেরুলের গ্র্যাফাভট | 

ভারভবগকে খনিজ সম্পদের দিক দিয়া মোটামুটিভাবে 
সমুগ্ধ বল গলে । শৌহ, মা।ঙ্গানিড) ইলমেনাইট) োমাইও) 
বন্মাহট, অএ চল।পাথব প্রতি ভারতে পযাপ পরিমাণে 
পাখা যম । করলা, মোনাজণহ5, জিপসাম) ঘানার এ 
বাখাণাইট, গ্র্যাঞ্ষাইট, আ|জবেল। স্লিম্যানাইটের 
ভার কম নগ্ন । কিন্তু হখবক, স্ব রৌপ্য সীমা, দন্ত 
টাস্টেন, শাম, খনিজ ঠতপ প্রযোজনের ভুলনাথ এখন এ 
কম বলিখা মনে হন্ু। টিন, নিকেল, কোলা পাই 
বলিপ্ইে চগে। 

লমল খু বাপি 

খল্দ ক্ষ দু 

খমধ্য ণভঙানাহ্ধ দ 

খমির ৯৮, জালপকামিমিতিষ শের (0755-4১৭০০- 

100৩16১) অন্ুগ 5 এনপোঠিসি হঠিঈউ গোছের (591211- 
71140115 ০50805৭৩ ) হাক । এ মণ বিভিন্ন প্র্গাতিগ্ 

য়া থাকে স্ব্গ্ুলিই অব্য সাঙ্গীরোনিসস গনেও 

( 3৩1/15-99001791010)50০১ ) অগ্ুরশ্টি | 

মির বত একক কোদেব সমষ্টি কিন্ধ ল্োষগ্ুলির 
পরম্পরেব মণো বন্ধন অতি শিথিল । কোবি্ন গোলাকাব 
বং ডিছ।কা এবং প্রতোকটি কাট £কাষ প্রাচীণের হারা 
বেট ঠ। কৌরোফিল না থাকায় ইহাবা সালাকস শ্রেদের 
(.াযোসিন্খিপিস ) ছারা খাগ্ উৎপাদন ক্র পাতে 

ন।। প্রধানত: অঙ্গজ বিস্তর (ভেজিটেউভ প্রপাগেএন ) 
পদ্ধতি ₹ মাহাযো খমিবের বশবুধ্ধি হঘ | ইভা হাঁড়া কখনও 
কখন৭ যৌন প্রজননের ছারাও খখ্রিব কোস্েব বংশবুছি 
হইয়া থাকে । বিশ্যেতঃ ভ্রত বংশবৃদ্গিব সমধ খমিরেব 
কোষগুপি মালার মত প্রম্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে । 

সাধ।বণ ছতাকের মহিত খমিব প্রায়ই বর্তমান থাকে । 
ইহা ছাড়া কৃত্রিম খাগ্যদ্রবে অর্থাৎ কাল্চাগ মিডিবামে 
থমিরের চাষ করা যায়। 



খন্বাত উপদাগর 

কষেক প্রজাতির খমির বেকিং শিল্পে, যেমন পাউরুটি 
উৎপাদনে বাবহৃত হয়। মগ্ উত্পাদনেও খমিরের প্রভৃত 
ব্যখহার হইয়া থাকে-- খখির কোষের এনজাইমগুপি 
শর্করাকে আপশকোহন ও কাধন ডাইম্ক্ীইডে পরিণত 
করে। খষির কোসে প্রচুর ভিটামিন বিথাকে। এই- 
জন্যই দেহে ভিটারিন বি এর অভাব খটিে ঈষ্ট ট্যাবলেট 
থাওয়া হয। 

মগ উৎপাদনে খযিবেখ উপযোগিতা বহ প্রাচীন কাল 

ইইতেই জানা ছিশ। মিশরের থিব্স নগরে প্রা ১০০০ 
্ীষ্টপৃবাবের সমাধিতে প্রাপ্ত মগ্কপাত্রেও খমিবের অস্তিত্ব 
বিষয় প্রযাণিত হইযাছে। 

হর এ]. 17700461 & টি. ] ৬. [0০৮০-50-৮1], 
716 5255, 4 4145001,7ত 91164), /াহী১0422), 

19593; তে, 97100, 21৮ 17001%50017) 10 117050741 

1৮১০০10), [,018901), 1960 
আর, বাধ 

খন্বত উপসাগর কাছে উপমাগর। 'লারব সাগবেখ 
অন্শ এব উন্নর দন্সিণে বিস্তৃত এই তিকজাঞ্চতি উপসাগ ওটি 
গুজবাত উপকূল হহতে কাঠিঘান্মাড উপস্থীপকে পুথক 
কবিতেছে। পুর্ব উপবূশে তাপী ও নর্ষদ্। উন্দব উপবৃতে 
মহি ৪ সবরমনী এব, পশিমে শেহজি এব" কাঠিথা গযাতডেব 
অন্বান্ত ছোটি ছোট্ট নী এই উপসাগণে পড়িধাছে। 
নদীবাঠিত পপল বঙ্মানে এই খঞলে নৌচলাচপের পক্ষে 
প্রতিকূল অবন্থাৰ ই করিয়াছে । উপসাগরীয় উন্তব 
উপকূল জলা ও হৃদ আলীর । এতিহাসিক কালে 
উপকৃলাশিত বশপগুণি হইতে ভারঠের সহিত আবণ, 
ওলন্াাজ, পতুগীভ, ইবেজ প্রতি জাতির বাশিজ্ 
চপিত। বর্মানে খন্দরগুলির গর্ত অনেকাশে পোপ 
পাইয়াছে | হ্রাট, বরোব। খন্বাত ( ক্যান্দে ) তাগনগর 
ইহাব তীরাশ্রিত বন্ধর। 

গভিডিং গুপ্বু 

খয়ের, খদির পানের মশলা হিলাবেই প্রধান চঃ ব্যবঙগত 
হয়| বাবপার মত এক প্রকার গাছের নির্যাস ৪ আঠা 
হইতে খযের প্রস্তত হয়। খয়ে গাছ (আকামিয় 
কাটেচু, 4০৫0 ০৫09 ) লেপ্তযিনোপী গোবের 
(ঢ910115-1,66010070589 ) অশ্থওুক্তি হিবীজপত্ী পর্ণ- 

ষোচী বৃক্ষ । ভারতের সবন্র এই গাছ জম্মিলে৭ পার্বত্য 
অঞ্চলের বৃক্ষের খয়েরই উৎকৃষ্ট । পশ্চিম বঙ্গে কুচবিহার 
ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচুর খয়ের গাছ জন্মায় । খয়ের 
গাছের নির্ধাল ছই প্রকার হইযা থাকে, শ্বেতসার ও 

»মামতনে ইদ্বর 

খরগোশ 

বক্তনার। শ্বেতসাৰ খয়ের অধিক উপকারী, ইহা পাপড়ি 
খযেব পামে পরিচিত । বন্ধাদি বঞ্ধনের কারে রকসার 
খয়েব ব্যবহৃত হয। রাজনির্ঘন্টতে পাচ প্রকার খয়েবের 
উল্লেখ আছে--- খদ্দিব, সোমবঞ্ধ, তাম্রকণ্টক, বিট খদ্দির 9 
অরি। পানের মশপা ঠিসাবেও পাচ প্রকার খয়েবের 
প্রচলন আছে - পাপড়ি, জণকপতী, পেগ, জিলি ৭ 
বেপগুটি। এই প্রমঙ্গে সুগন্ধি কেয়। খয়েবও উল্লেখযোগ্য 
( “কেয়া দ)। বৈগক শান্মে উল্লেখ মাছে খমেব গাছের 
পাঁলী, ছাল, কাঠ ইতাদধির নির্ধাস হইতে কয়েক প্রকার 
পাখির উপশ্ম হয়। 

& কালীপদ বিশ্বা ও এককডি ঘোষ, ার শীষ বনৌনবি, 
১ম খণ্, কলিকা ৮1১ ১৯৫১। 

০ পালচগ্রা ৮21৯1 

খরগোশ শাগোমব্কা বগের (600:৭৩-000071)78) 

শন্র্গ ” পেপোশিপী গোতেব ( চা0115712150114 ৮৩) 

'শীক্ষদন্তী প্রাণা। খরগোশ গ্রপ্ান  গুঠ প্রকাল। লেস 
গণের ( 0000৭-[,019715) শি বদ লাগান 

( ইপরেজী শাম হেষাবা ) বব লিণত তশাগধ গো 
( 251705-01506019600৭ ) অ্ শর্ডি 

(8 থেজী পাম র্যাবাত 1 ৮ হাসা এ মালাগাশাব 
ব্যণী এ অনান্য গাঁঘ সক কলের খইুগোশ দেখা 2111 

খবগোশ দেখিক্টে অনেকওা উবেশ মত হতেন 
মপেক্ষা অনেক লাদ। ভাদ্র মা?। 

অনেকটা গোলাকার এখ হোও। চোখেন হবু তেন বছ) 
কাণ ছুহটি খুন পর্থা) পেল খন ছোট “তা হুনের পা 
দুটি সামনের পারের ঠশানাখ দীর্ঘ | সঙ শরীর পা 
পোমে মাবৃত » জাত্িিতেদে তোমেব এ6 শাদা) খণেবি। 
ধুসব প্রতি হঠনা থাকে । ছোট গাব খবুশোশ বা 
র্যাবিদ্রে কান ও পা বঙ দাতুতর গরগোশ বা ঠেদাখেখ 
তপনায ন্তব্র্র । ইহ] ছাড়া প্রথমোজ ছাহেন খরগোশ 
মাটিতে গর্ভের মধ্যে থাকে কিছ ছিভীথ জাতে খরগোশ 
গে বাম করবে না। 

খবগোশ উদ্ধিদভোজী প্রাণী। ইচ্ছার বারে আহঙারেন 
অন্বেষণে বাহিব হম 9 শশ্যাদির যথেষ্ট ক্ষ তিলধন কবে। 
খরগোশ অত্যন্থ ভীক্চ এব" সামা শব্ধ শুণিশেই দ্রুত 
ছুটিয়! গিয়] গর্তে বা ঝোপে মুখ লুকান্ব। 

স্্ী-খরগোশ গ্রান্থ ৬৭ মাল বধ হইতেই গতধারণ 
করিহে পারে এবং মাসখানেক গঠধারণের পর একবারে 
৬-৭টি শাবক প্রসব করে। খরগোশ সাধারণত: ৭-৮ 
বংসর বাটে । 

৮ 19 | পর [শা 
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খরতাপ 

ধীর্ঘ পোমের জন্য আংগোর| ব্যাবিট বিখাত। 
খঝগোশের পোম হইতে নম বা ফেলের ট্রপি, চেয়ার 
সোফা ইত্যাধির গদি গ্রহতি প্রত্তত হয়। শাদা খরগোশ 
পৃথিবী বহু অঞ্চলেই গৃহে পালিত হয়। 

গোপালচন্দ্র 551চা 

খরভাল জন সগ্পাত ৪ একতান বাদনে 'হালঘন্র 

বিশ্মে। কণতাপ হইনে উহ] তিগ্ন। সাধারণতঃ ইহা 
কাঠ ও পৌহখণ্ে নিথ্িত হইষা থাকে । বঙ্গ দেশে 

এঁকতান বাদনের অঙ্গ ক্ধপে প্রাগ বিশ বদর পুবেগ শোহ 
নিমিঠ খবতালের ব্যবহার লোকরঞ্ধক ছিল। প্রায় ২৫৪ 
সেটিমিটার (১০ ইঞ্কি) দীর্ঘ ৪ ২৫9 সেন্টিমিটার (১ উদ্দি) 
পাস। ভিহরের দিক মম ৩প ও উপবিভ'গ ঈষৎ গো শাকা্ 
পৃ দৃহটি পৌহথণ হস্ত শশুর মধো বাখিযা কখদি « 
বাপ সাহায্যে সক্'শি৩ ধর্রিষ] আাঘাত করিলে মণুরু শখ 
উৎপন্ন হয়। এই শব নানা ঠাপে প্রুমেগ করিমা সংগা হর 
রা ত তালহা কাপ ব্যবতঠ হস ছুঠ হস্তে ছুহ ছোড়া 
নাল রি অধিকতর পৈচিত্া হষ্টি করা যাষ। 
ক1 4 ও এজন গাণে ভাবতবর্ষের প্রা মরন 

গচাশিত | ১ভাবাই হহা লাশের আশ হইতে প্রন্ুত হয) 
৬সনগ ৫ পথ্িকা বাগ্ঠাল বে | তিখাম। এই খই 
বধতাল নামে বগচশিত এবং কাশক্ষেপা ৪ অনবণ 
সামালিচ ৪ ধমীথ স গাঙাঙগানে জন্সাধাবশের জগ্য 
বাদিত হ্খ। 

পি পরুমাধ মুখপাধায় 

খরমুজ (কক্মিস্ মেলো) 09011571210) কুকুবি তামিঈ 

গোবের ( দও0115-08000119060) মগ্তত ছিবীজ- 

পন্মা বর্ষজীবী পতা। 'মপেশ্াকত নিকই এবং প্রচলিত 
কার বা ভ্যারাহটি উভিপিস্পিম1 (00115519) বালাখ 
“ফুট নামে পবিচিত। খরমুজের উতপত্তিস্থপ ইরান এ 
ট্রান্স-ককেশীয অঞ্চল । এশিয়া! এবং"মাফ্রিকাব অপেক্ষাকৃত 
শুঙ্ধ অঞ্চপেই ইহ চাষ প্রচলিত। আারতবর্ষেব সবপ্র, 
বিশেষতঃ নদীর চবে এবং উষর বালুকামধ মাটিতে ইহা 
চাস কপা হয়। সাধারণতঃ জান্য়ারি মাসে ১ বপন 
করা হয়। প্রথম দিকে প্রতি সঞ্তাহে নিয়মিত ষেচ 
গ্রয়োজন , ফুল ধরিতে আর্ত করিলে সেচ বন্ধ করিতে 
হয়। শাধাগণতঃ মার্চ মাসে ফল তোলা হয়। 

সাধারণতঃ খরমুজ গাছের কাণ্ড রোমশ এবং হ্ষু্রাকৃতি, 
পাতা লহ্বা বৃস্তন্হ সরল, একান্তর ও তাগ্ুলাকার, পাতা 

কিনারা খাঁজকাট1 এবং তলদেশ রোমশ। পাতার কক্ষ 

১৫ 

খরোঠ্া 

হইতে শাখাবিহীন মাকর্ষ ও পুত্পবিল্ঞাস বাতির হমু। 
ফগে পাচটি পাপড়ি থাকে । পু পুপ্পে তিল হঠনে পাচটি 
স“মুক্ত পু'কেশর এক স্ত্রী পুণে মধোগহ ডিঙ্বাশয়ে অসথা 
ডিগ্বক ( ৪ভিউল) থাকে । অর্ধপক্ষ অবন্থায় ঘল মুভঝোষণ 
৪ চিছিত সবুজ রঞ্ডের। যলেব খোসা পুক্ | এহ ঘপ 
বহুদিন স্বামী এব কমশং মণ এ পাতবণণ হ৭। ফলের 
শাস চি) লপপূর্ণ এব চা 5: শাণা লা হল পুচেবু। 
বীজ ৯০১ ৫হশ শিল্বাশি ও 

৩পুচজ ! সিছ্স পা 010110 0160115 ) 

খরমুজের সমগোরীয় উদ্ছিদ $ কি ইহার পাকর্ষ শাথাহু 
মলের থেসা পাকা অব্ঠায় সবুজ বের, শাস মাধাবণডঃ 
লাল রডেব এব" ধলে জণীখ ৬াগ ম্মনেক বেশি (৯৫ ০)। 

দ্ধ 1.১ 5 %00097 4& 0 &06৭19817, লু. াং, 

4120৩ 211৭ তা 3. রদ) 0টি 42115110660 

1104, 501. 11, 13017817%, 1963 

বত লা 

খরোষ্ঠী মেখব শ্রীব সা 

শতাব্দীতে বালত্ব করিতন। 
এবং আম পগাশিস্তান বালী এক বিশাল সামাজোর অনীখর 
হিশেন। শাকের সাম্াজোর বিভিন্ন অঞ্চপে কপ 

বন্ধ শিপিণ বাবার পচলিত ছিল । আমগানষ্পানে 
তিনি বন (গ্রীক ) ও কাঙ্বো্ (ইবানী জা তীএ) প্রজার 
হপশিধার জন্য গ্রাক এব অরামিণ (৯212910) ভাবা 

বাক্ছাণ করিতেন । ভার ৪ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাণ 
শীতে শোক প্রাকৃত তাস] বাধহার করিযাছেন ১ 

কি এই ছুই স্বানে বাবন্ৃত শিশি এক নাহ । ভারতের 
চাথশুপি যে লিপিতে লিখিত উহ বাম হইতে দক্ষিণে 
পঠিতে হয ১ ক্ছ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানের লিপি দক্ষিন হইতে 
ণামে পঠিতবা | মৌষ যুগ ৬ই পিশিখষেখ নাম কি ছিপ, 
তাহা জানা যায পাই , কিন্তু পরব্তী কালে গম পিপিটি 
প্রার্থী £ব দ্বিতীরটি “খবোঠী' নামে পরিচিত হইয়াছিল । 
৬৯৮ শ্রীষ্ঠাব্ধে লিখিত “ফা-যুন্বন্ চে লিন্? ( ঢু 0৫1%- 
[0170০-]2) সংজ্ঞক চীন] গ্রন্থে ইহার প্রমাণ পাওয়া 
যায। ৭ম পাকিস্তানে অশোকেব ছুই একটি অরামিক 
লেখও পাওয| গিয়াছে। 

খরোগী লিপির “অ' অক্ষরটির আকার খবরের এষ্টের 
নায় বলিয়াই সন্ভতবতঃ উহাব এক্ধরপ নামকএণ হইয়াছিল । 
কিন্তু ফরাসী পণ্ডিত সিণভাাা লেভি (551%৭1)1-651) 
মনে করেন যে, নামটি প্রকৃতপক্ষে 'খবোই”, খিবোঙ্গা 
নহে। তাহার মতে পশ্চিম পাকিস্তানের শিকটবঙ্ 

অশোক খ্রা্টপব দগ্ 

তিনি ভাবত, পান্সিগান 

লা 



খরোঠী 

“খরোষ্ট সংজ্ঞক একটি ক্ষু্ দেশের নাম হইতে লিপিটির 
নামকরণ হইয়াছিল। ই ধাবণা শ্ান্ত বশিয়! মনে হয়। 

্রীষটপূর্ব ধষ্ঠ শতাব্দীব শেষভাগ হইতে ছুইশত বমর 
পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকাংশ পারশ্তেখ হখামনিষ বংশীয় 
(:&0157017051107) সমাটগখের রাঞজ্যনুক্ত ছিশ। 

হখামশিষদিগের বাজকার্ধ বাপারে অবামিক ভাষা বাবহৃত 

হইত বপিধা এ যুগে অবামিক লিপির বাহার পশ্চিম 
পাকিস্তানে9 প্রচন্িত হইয়াছিল । খবোষী এই অবামিক 
শিপির ভারতীয় বিকাব। ভারতে বান্ম্ব সাগ্রাহক 
কর্মচারী এবং মহাজন হি অরামিক শিপিতে ভাখ তীয 
ভাষায় দ্রুতহস্তে লিখিবাধ যে চষ্ট। করি ছন 'ভাারই 
ধলে কালক্রমে খবে'ছি নিপিব উদ্ধব হয । কেহ কেহ মনে 

করেন, ভারতীয় পারসিক থখিব্পোস্ত? (অধাজ খিলের চর) 
শন্দ হইতে খবোঠি? নংখেব উতৎপন্ছি হইয়াছে । উাহাঙ্র 

মণ্তে খবেব চর্ষে দশিপপান লিখিত হইত বলিদাই ইহা স্ব 
হইয়াছিল। কিছ প্রককঠপঙ্ষে থিবোা? নামটি অবামিক 
ভাষাষ 'হাকথা+ (হিক্র বাকসেণ অথাজ িহকীর্ করা) 
শবেব বিকাবজাত বশিয়া বোধ হয। 

অশোকের খবোঠ লেখ পেশোসার শহাঙাবা জেলাফ 

পা৪ধা গিয়াছে । খ্াইপূধ ছিনীয শতাদী হইতে হ্রীটাষ 
প্রথম শতাকী পর্বস্থ পশ্চিয পাকিস্তান ও আনণগানিস্তানে 
গ্রীক, শক ৪ পহলৰ জাতয রাজগখ লাজব্ব করিমাছিলেন 
তাহাদের মু্ায় গ্রীক লেখের ভার হী অঠবাদ সাধারণতঃ 
খবোগী পিপিতে লিখিত হইত। এ যুগে এব পরব 
কুস্কাণ আমলেও £ অঞ্চলের পেখাবলীতে খবোগ্া বাধজত 
হইত। কিছ্ব খবোষ্ঠি বর্ণমাপায় 'আ? জীউ প্রতি 
দীর্ঘ শ্বর « মাত্র! চিহব অভাব থাকায় উহা ভাবতীয় ভাষা 
লিখিখার পক্ষে খুন উপযোগী ছিল ন। | এইকগ্ঠই পশ্চিম 
পাকিল্যান হইতে কুমশঃং খবোষ্ঠার বাধচার পোপ পান্ধ এবং 
ব্রাঙ্গী উহার স্থান অধিকার করে। মৌধ যুগের পণ 
আক্ষগানিস্তান ও মধা- এশিয়াৰ আখ৭ কতিপর জনপদে 
খরোর্ঠা লিপির ব্যবহার প্রচলিত হইয়।ছিল। কিন্ধ একই 
কারণে এ দেশগুলিছে ৪ ক্রমশঃ ব্রাঙ্মীর ব্াবহার জনপ্রিয়তা 
অর্জন করিয়াছিল। 

বৈদেশিক রাজগতের মুদ্রায় সন্মুখভ।গে গ্রীক লেখ, 
এবং পশ্চাদভাগে প্রাকৃত ভাষায় খরোগা লিপিতে উহ! 
অন্রনাদ দেখা যায় । এই স্থত্র হইতেই খরোগ্লা লিপির 
পঠোদ্ধার সঙ্গব হুইঘছিল। পরে গিিগান্রে উতৎ্কীণ 
শোকের চতুর্দশ নুশাসনের ব্রাঙ্মী এব, খবোষ্ঠী বূপান্তরের 
তুলনা এই কার্ধের সহায়ক হয়। খরোঠার পাঠোস্ধাবে 
প্রিঙ্সেপ (0:0560 ), লামেন (1858627 ) নবিস 

খলিফা 

(13:05), কানিংহ্যাম (0001017)41)010 ) প্রভৃতি 
পগতগণেধ কুতিত্ব প্রশংসনীর | খবোঠি বর্ণমাশার 
কতকগুলি অক্ষব দেখিতে অনেকট। একরপ বলিয়া 
খবোহী শেখেব পাঠোঙার অপেক্ষাকৃত কঠিন। আবার 
খবোষার ব্যবহারমিতে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার উপর 
বৈদেশিকগণেব ভাষা ও উন্চাখণের প্রভাব পড়ামস অনেক 

সমযে কাজটি আর৪ কঠিন হইয়া! পড়ে। 
দ্র গোৌরীশংকব হীখাচন? ওঝা, ভারতীয় প্রাচীন 
পিপিমালা ব] 1776 17417606401) ০7 1701, 254 

৬01, &11011, 1918, [২6908 থু 71011925715 24, 

[৮1706 0145514116১ 101৩ 1, 03809, 19537 

0. 30101)17101010017 00146001410 10011170 

05105000, 19৩]. 

শীল্ন*চন৭ দগনার 

খলিফা একের অর্থ উতশাধিক।পী । অঙন্মদ ভিলেন 
একাধারে পয়গন্ছর) ধর শুর) বাদনাখক, পাহশলা হা, পধান 

বিগাবপতি ৪ মেনাপতি। আল'ব গষগন্থরের অন্শ্া 
কোনও উন্তধার্বিক্কারী ইন পাণে পাও কিছ বানায়কের 
উদ্চপীবিকাবী “ক হইব্নে ই্গাহ ভাঙার মুর ৬৩২ ই) 
পরব প্রধাণ মমতা পাায় | হার «কমা গা নিসা 
ছিপেশ আলীব পর | আবব শে আখ (সাব ) এব 
পদ পৈভুকক হিপ না। মহম্মদ তবিযিততন জন্ত কোন? 

ব্যবস্থা করেন নাই বা কোন টঙ্গবাণিকারী মনোনীত 
করেন শাই। সাহাব মুঠাতে শাপব দেশের বিতিন 

গ্বার্থের উক্ষাগ্রন্থি ছিন হইল] যায় ৪ কগেরটি বিদ্দমান 
দলেব উদ্ধব হ্য়। কেহ কেহ প্রাগিঙ্লামিক মুগেব গায় 
বযোজোষ্ঠ ও সবসন্মানিত বক্র নির্বাচন সমর্থন কণেন। 
কেহ কেহ শাধার মাহনাভবঠিশাব (দলজিগিমেপি ) পঙ্গে 
ছিলেন) আবার শনেকে কোরেশ অভিজাত বংশার 
এমাযাগণের অধ্ধিকা সমর্থন করবেন। অবশেষে প্রথম 
দল জয়লাভ করে। আবুবকর ছিলেন পধগন্ববের পরিবারে 
বয়োজোষ্ঠ সবজনসমাদ্ূত এব" ভিশিই শিশ।চিত হন। 

খিলাকফতেখ ইতিহাস পর্ষায়ঞ্মে বিভিনন ভাগে বিভক্ 
কবা যাইতে পাবে 

ক. ৬৩২-৬১ আী- সাপু বা নৈচিক খপিফাগণের যুগ 
( অল্ রাশিদূন )। ইহার মধ্যে আবুবকর (৬৩২-৩৪ শ্রী) 
ও ওমর ( ৬৩৪-৪৪ শ্রী)-এর রাজত্বকালকে ইংরেজীতে 
পাট্রিমার্কযাল (690019০1031) যুগ বল! হয়। ওসমান 
(৬৪৪-৫৬ গ্রী)-এর শালনে ইসলাম বিরোধী প্রতিঘাতের 
স্যত্রপাত হয়। আলীর ( ১৫৬-৬১ গ্রী) সময়ে খিলাফতের 
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খলিফা 

জন্য মুয়াবিয়ার সহিত সংঘর্ষ ঘটে। মুয়াবিয় জয়লাভ 
করেন। এই ধুগে রাজধানী ছিল মর্দিনায়। 

খ, ৬৬১-৭৪৯ খ্রী-- ওমায়যা খিলাফত মুয়াবিয়া 
( ৬৬১-৮০ শ্রী), এজিদ (৬৮*-৮৩ শ্রী), মারওয়ান (৬৮৩- 
৮৫ গ্রী) ও আবদুল মালিক ( ৬৮৫-৭০৫ শ্রী) এই বংশের 
শালন স্ব করেন। ওমায়া। ব'শের উন্নতির পরাকাার 
যুগ হইল ৬৮৫-৭৪৩ শ্রী; কিন্তু তাহ!র পরই অবনতি ও 
পতন ঘটে ( ৭৪৩-৪৯ গ্রা)। ওমায়্যা যুগে দ্ামান্কাম ছিগ 
ধাজধানী। 

গ. ৭৪৯-১২৫৮ থ্রী-- আব্বামীয় খিলার্থ। এই 
'শের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম খলিফা! আবছুল্লা আস্সাফ্ফা 

(৭৪৯-৫৪ শ্রী) পয়গন্থর মহম্মদের পিতৃব্য আব্বাসের 
ংশধন্ন। ইনি এবং ইহার ভ্রাতা মনম্থপ (৭৫৪-৭৫ শ্রী) 
খাতনামা ববমকী উজিরদের সহায়তায় রাজ্যের গোঁডা- 
পত্তন হুদ করেন। এই ব*শের হাঞ্ণ অল্ রশীদ ( ৭৮৬- 
৮০৯ শ্রী) 9 মামুন (৮১৩-৩৩ শ্ী)-এর রাঙ্গ হকালকে 
খিলাফতেন সুখশ ঘুগ বলিয়া পরিগণিত করা হয়। কিন্তু 
খলিফ। মুতওয়াক্ষিলের সময় (৮৪৭-৬১ শ্রী) হইতে অবণঠি 
আরম্ভ হয় এবং মঙ্গোল সদারহ লাগুর আক্রমণে (১২৫৮ 
গ্রী) পতন ঘটে। 'আব্বাসীয় যুগের স্ময় বাহগধানী ছিল 
ব।গদা॥, সমৃদ্ধি ৪ সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল । 

এই প্রাচ্য খিলাফৎ বাতীত স্পেনে এক প্রতীচা খিলাঞ্ৎ 
স্বাপণ করেন ওমায়া বংশীয় আবছুর বহমান ( প্রথম, 
৭৫৬খ্রী)। প্রার হিন শত বৎসর ১০৩১ গ্রী পর্যন্ত এই 
খিলাফতের রাজধানী কর্ডোবা বাগদাদকে ও হার মানাইভ | 
এই বংশের শ্রেঠ খলিফা ছিপেন আবদুর রহমান 
( তৃতীয় )। 

প্রথম ও শেষ শিয়া খিলাফৎ ( ইমাম রাঙ্গা স্থাপিত 
হয় প্রথমে উদ্ভর আফ্রিকায় পরে অল-কাথিবায়, কাইবোতে 
অর্থাৎ মিশর দেশে, ৯০৯-১১৭১ খ্রী) শিয়াদের ইসমাইলী 
শাখা -মস্তৃত এই বংশকে ফতিমীয় বংশ বলা হইয়া থাকে। 
ইহাদেক শাদনকাপে কাইরে সভ্যতা ও সংস্কতির ক্ষেত্র 

(যে উন্নতি করিয়াছিল তাহ] বাগদাদ ও কডোবাএ তুলনায় 
বান নছে। 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অটোম্যান তুকাঁগণের কদ্ঠীন্তি- 
নোপ্ল অধিকারের পর থে খিলাফৎ স্থাপিত হয় তাহার 
অবপান হয় মুস্তাফ! কামালের সময় (১৯২৪ গর) ('থিলাফ২ 
আন্দোলন' দ্র )। 

মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান হিসাবে খলিফা 
পয়গন্ধরের পয়গন্থরী কার্য ব্যতিরেকে অন্ত সমস্ত কার্যই 
সম্পান করিতেন । মাওয়ার্দীর মতে খলিফার কর্তব্য ছিপ 

ভা এও 

থশ 

দশটি, যথা]: ১, ধর্মরক্ষা ২, আইন নির্দেশ ও বিচার 
৩, শাঞ্তিবক্ষা ৪. অপরাধীগণের শাস্তিবিধান ৫. বাষ্ট্বক্ষা 
৬. “জিহাদ” অর্থাৎ ইসপশাম-গ্রভাখ্যানকারীগণেক সহিত 
যুদ্ধ ৭, যুদ্ধে লুষ্ঠিত দ্রব্যের বাবস্থা ও দান বির 
৮, €সম্যদের পুরস্কার বিতরণ ও বেতন ব্যবস্থা ৯. নিধুক্তি 
১*. রাষ্ুকার্ষে হয় অংশগ্রহণ | অতএব দ্নেখ। যাইতেছে, 
খলিফা ছিপেন ধর্মরক্ষক, শ্রেষ্ঠ শাসক,বিচারক ও সেনাপতি । 
'ক্ষেপে তাহার কর্তবা ছিপ বিচার, করস্থাপন, খক্রবানে 

প্রার্থনাসভা নিয়ন্থণ ও জিহাদ। কিন্ব খপিফা। পোপ 
ছিলেন না। ইয়াম হইলেও ঠ্াহার কোনও আধ্যাত্মিক 
অধিকার ছিণ ণা। 

শিয়া মতবাদান্সারে খপিফা আলী ও ফতিযার 
বংশসন্বত হইবেন, নির্ধাচনের কোন গশ্সই গঠে না। 
সেইজগ্ধ শিয়াদের আইনাগুবতী (লেজিটিমিস্টন) বলা হয়। 
্াহদের মতে মহম্মদ আপীকেই মনোনীত করিয়। কিছু 
গুপূ জ্ঞান দিয়াছিশেন, অতএব শিয়া ইমাম দৈবশক্তিসম্পন্ন। 
শিয়া মতবাদ বাস্তব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শিয়াদের 
মধো বিভিন্ন দল আছে। 

শিখাগণের সম্পূর্ণ বিপণীত মতবাদ পোষণ করেন 
খাপ্রিজীগণ (7:0915015 )। প্রাচীন গণভান্থিক আদশনু- 
বত এই দপ্কে মৌলিকভাবাদী (র্যাডিক্যাল্স ) বলা 
যাইতে পারে | ইহাদের মতে কোনও ইমামেরই প্রয়ো জণ 
হয না, যদি ইসলামীয় কানন বজায় থাকে! প্রয়োজন 
হইলে ইমাম জনসাধারণ ছার ণির্বাচিত হইবেন ও তিনি 
আ।.-ন নররুপী প্রতিনিধি । যে কোনও সমর্থ, স্কায়পরায়ণ 
ও ধ।'ধকমুসলমান ইমাম হইতে পাবিবেন। অসস্কোষজনক 
বা অধামিক খলিফাকে পদচ্যুত বা নিহত করা যাইতে 
পারে। উৎকট খারিজীগণের মতে খলিফাব বা রাষ্টুনায়কের 
কোনও গ্রয়ো্নীয়বতা নাই। “খিলাফ আন্দোলন? হ্র। 

দ্র, ৬. /১7014,7716 00111গদতে, 009৫, 

1924; ৬. 71017, 1106 ০011196, 15301101818), 

1924 ; নু, &. £. 0109 & ]. নু. (1001, 

১0166 121-901016016 0 15107, 1,৩14061, 1953 

জগদীশনারায়ণ সবক 

খশ, -স, -ষ, -শীর উত্তর ভারতে হিমালয়ের সান্ুদেশের 
অধিবামী প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষী উপজাতি। মহা 
ভারত, হবরিৰংশ, অন্সসংহিতা, অথর্ববেদের পরিশিষ্ট, 
বৃহৎসংহিতা৷ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে খশ ভাতির উল্লেখ 
আছে। এই আধভাধী উপজাতি তারতের উত্তর-পশ্চিম 
শীমান্তের দব্ধ জাতির সহিত সন্মিপিতভাবে বাম করিত 

১৭ 



খশ 

এবং মধ্য এশিয়া ও উত্তর-পৃধ পারস্তের আর্ধজাতির 
কতকগুলি শাখাণ সহিত ইহাদের যোগ ছিল। খশ 
জাতি মোটের উপ ভারতে সংস্কতভাষী গোষ্টার অন্তভুক্তি 
ছিল, যদিও কতকগুলি বিষয়ে সম্ভবতঃ ইহাদের ভাষা ও 
সমাজ -গত ব্যাপারে লক্ষণীয় বৈশিষ্টা ছিল। পববতী কালে 
ইহারা মুখাতঃ পশ্চিমে কাশ্মীরের পৃর্বাঞ্চপ হইতে আরম্ত 
করিয়! পূর্বে নেপালের পূধাঞঝ্চল পথন্ত বিস্তৃত পাবত্য অঞ্চলে 
প্রন্থুত হয়। খশ জাতি প্রাচীন ভারতে বৈদিক আচার 
হইতে বিচাত ত্রাত্য বা পঠিত 'মার্ধ বলিয়া পরিগণিত 
হইত এবং ইহার্দের মৌপিক শত্রিয়ত্বও ম্বীকৃত হইত। 
তুকী বিজয়ের পরে বহু ক্ষত্রিয়বংশীয় রাষা ৪ যোগ, ব্রাহ্মণ 
ও বৈশ্বা, উন্ধর ভারতের নানা বিজিত হিন্দুরাজা প'রত্যাগ 
করিয়া, আশরয়লাতের জন্ক হিমালয় প্রান্তে গিয়া বসবাস 
করিতে থাকেন এবং এই খশদিগের সহিত তাহাদের বনু 
সংমিশ্রণ ঘটে-_ উত্তর ভারতের সমতল ভূভাগ হইতে 
আনীত প্রাকৃত ৪ আধুনিক আর্ধ ভাষা ( হিন্দী, খাজস্থানী, 
গুজরাতী, পাঞ্জাবী গুতৃতির পূর্ব দূপ ) খশেদের নিজেদের 
আর্ধ ভাষার সহিত এক হিমালয় অঞ্চলের প্রাগআর্য 
অধিবসী ভোটত্রন্ষ (কিরাত) ও মুগ্ডাকোল (নিখাদ ) 
জাতিদ্বয়ের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া এখন ভিমালয় 
প্রদেশের পাহাড়ী” বা “হিমালী? আর্ধভাষাগুলিতে পরিণত 
হইয়াছে, যথা ১. পশ্চিমী পাহাড়ী- চমেয়ালী (চন্বার 
ভাষা ), মাণ্েয়ালী (মা্ডির ভাষা ), কাক্ষডাঈ, কুলুঈ, 
কিউ, জৌনসর-বাওয়ার, সিরমৌড়ী প্রভৃতি; 
২. মধ্য-পাহাড়ী-- গাঁ পয়ালী ও কৃমাধূণী এবং ৩, পৃর্বা 
পাহাড়ী-_ খসকুএ বা গোরখালী বা পরতীয়। অথবা 
নেপালী । 

মূল খশ জাতিব উৎপত্তি সন্ধে পৌরাণিক কথা আছে 
যে, খষি ক্ঠপের 'অন্ততমা পরী খসার গর্ভে বক্ষ, রাক্ষস 
৪ খশ এই তিন জাতির উদ্ভব হয়। মধ্য এশিয়ার 
কাসগর নাঁষের সহিত এই আদি খশ জাতির সংশ্রব 
অমিত হয়। সম্ভবতঃ এই খশ জাতির লোকের! গ্রীক 
ভৌগোলিক টলেমি কর্তৃক ৪515 নামে উল্লেখিত হয় 
এবং এখনও গাঢ় ওয়াল ও কুমাধুনের জনসাধারণ "খাসিয়া 
নামে পরিচিত | নেপালে খস' শব ছেত্রী' বা ক্ষিত্রিগ? 
শব্ধের সমার্থক-- নেপালী ভাষায় খল বারন? অর্থে 
ক্ষত্রিয় ও 'ত্রাঙ্ষণ' এবং নেপালী ভ।যার একটি প্রচলিত 
নাম হইতেছে “খসকুরা' অর্থাৎ এস” জাতির ভাষা । 
লাতিন লেখক প্রিনির পুস্তকে হিমালয় অঞ্চলের অধিবামী 
6931£1 ঈ্গাতির উল্লেখ আছে। ইহ খশ জাতির অন্যতম 
সংস্কৃত নাম “থশীর শবের রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। 

খাইবার গিরিপথ 

দ্র 0. 4. 101615019, 15170815610 5৮969 0 17016, 

01 [50 10816 1৬ & ০1, 1, 04161, 081603669, 

1916, 1927. 
সথশীতিকুমার চটোপাধায় 

খসকুরা নেপালী দ্র 

খসধস ঘালড 

খাইবার গিরিপথ ৩৪*১হইতে ৩৪*১৫” উত্তর এবং 
৭১*১০হইতে ৭১০৩০পূর্ব | পাকিস্তান ও আঞ্গানিস্তানের 
মধাবনা গিরিপথ গুপির মধ্যে ইহাই সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য | 
সফেদকোহ, পর্বতমালার মধা দিয়! প্রায় ৫৩ কিলোমিটার 
(৩৩ মাইপ ) দীর্ঘ এই পথটি কাবুশ নদীর দক্ষিণ তীর 
ধরিয়া জামরুদ হইতে ডাক্কা পর্যন্ত শ্রাকিয়। বাকিয়া 
গিয়াছে । পাকিস্তানের পেশোষধার ৪ আফগানিশ্ঠানের 
কাবুলের মধ্যে ইহার মাধ্যমে স'যোগ রক্ষিত হয়। 
পেশোয়ার হইতে লাগ্িখানা (১৭১২ গিটার ব|। ৩৩৭৩ 
ফুট) পর্ধন্ত ৫১ কিলোমিটাব (৩২ মাইশ ) গেলপথ ১৯২৫ 
খ্রষ্টাঝেব ২ নভেম্বর উশ্ুুক্ত হয়। লাঞ্চিখাণা হইতে 
৯ কিলোমিটার (৬ মাইপ ) দুরে অবস্থি ৫ তেরখ।শ হইতে 
আফগান সীথাস্ত। গিরিপথ ধিয়! মোটর & উট চপিধার 
পৃথক রান্ত। আছে । গিরিপখের উভয় দিকে কাদা পাথণ ৪ 
চুনা পাথরের পাহাড ১৮০ মিটার (৩০০ ফুড) হইতে 
৩** খ্রিটার (১০০০ ফুট ) পর্ন্থ উচ্চ । তাহার পিছনে 
আরও উচ্চ শ্রঙ্ক বিদ্যমাণ। 'মাফগানিস্তানেব উচ্চছমিব 
দক্ষিণাংশে নদীর সহিত সমান্তরানভবে পুধ-পশ্চিমে বিস্তুত 
কতকগুশি ভঙ্গিপ পৰতশ্রেণী রহিয়াছে । নধ্দীগরপি নামিবার 
সময় তাহাদের উপত্যকাম়্ গিরিখা 5 হষ্টি করিয়াছে। 
খাইবার গিরিপথ ৪২ মিটার (১৪০০ ফুট) হইঠে 
১০৫৫ মিটার (৩৫০০ ফুট) পর্ধপ্ত ৪ঠ1-শাম। করির়।ছে | 
গিবিবন্মের দক্ষিণ দুখে খাড়া চড়াই। পরে আলী মসজিদ 
(৯৫২ মিটার) পর্যগ্ উচ্চতা ক্রমশঃ ধীরগতিতে বাড়িয়াছে। 
আলী মদ্জিদ হইতে হৃলপতান খেল গ্রামের মধা দিয়া এই 
পথ লা্ডি কোটাণ পর্ধস্ত আকিয়া বাকিম়া গিয়াছে । এই- 
খানেই গিঙ্জিবন্মেরি উচ্চতা সর্বাধিক (১০৫৫ মিটার )। 
এইখান হইতে শীলমানি অঞ্চলের দ্বিকে একটি পথ চলিয়া 
গিয়াছে । প্রধান সড়ক শিরএয়াধি প্রদেশের মধা দিয়! 
লাগডিখানার দিকে নামিয়া গিয়াছে। জামরুদ হইতে 
আলী মপজিদের মধ্যে পথে পর্ড়ে কুকি খেল, স্পা 
কমবর খেল ও কামরাই খেল। কালী মসজিদ হইতে 
গরহিগালা-বেগ পর্যন্ত এই পথ মা্সিকদিন খেল ও দ্বান্ধ 
খেল গ্রামের মধ্য দিয়! গিয়াছে। 
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ধাকমার আন্দোপন 

খাইবার গিরিবর্মের সামরিক গুরুত্ব সমধিক । বনু 
তিহাসিক ঘটনার শ্বতিও ইছার সহিত জড়িত। 

প্রচীন কাল হইতে বন বৈদেশিক আক্রমণকারী এই 
পথ দিয়! ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে । ৬০৭ খ্রীষ্টপূর্বে 
দরেইওস ( ডেরিম়্াস ) এবং ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বে আলেক্সান্দর 
(আলেকছাপ্ডার )-এর একদল সৈন্যবাহিনী এই পথে 
ভারতে প্রবেশ করে। ১*০১ খ্রীষ্টাৰধে গজনীর স্থলতান 
মানুদ এই পথে ভারতে প্রবেশ করেন এবং পেশোয়ার 
প্রস্তরে জয়পালেব সঙ্গে তাহার যুদ্ধ হয়। ১২২০ গ্রীগ্আাবে 

চেঙ্গি খা ইহারই পাশ্ববর্তী পথ দিয়া ভারতে প্রবেশ 
করেন ও মোগপ লামাজা প্রতিষ্ট।তা বাবর (১৫২৩খ্রী) 
এই গ্িবিপথটি ব্যবহাব করেন । 

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ, এই পথে ভারতে প্রবেশ 
করেন। আহমদ শাহ. ছুর্রানী খাইধাপের পথেই পাঞ্জাব 
আক্রমণ করেন। 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রথন আফগান যুছ্ছেক 
সময় (১৮৩৯-৪২ শ্রী) ই*ছরজ সৈগ্ত খাইবার পথ অধিকার 
করে। প্রথম আঙ্গান যুদ্ধের অস্ভে ১০৪২ খ্রীগ্রাব্দে 
ই বেজ পা 15 -ছরনাবেদ পোলক কাবু অহ্িযানে এই 
গিলিপথটি বাবহাপণ করেন। দ্বিতীয় আফগান সুদের সময় 
১৮৭৮ খ্রাঠাবে র্রিটিশবাহিনী এই গিবিপথ মামধিকভাবে 
দখল করে। স্বাদীনচেতা সীমান্ত জাভিইুপিও চুক্তিবলে 
নামে বিটিশদের অধাঁনে আসে, কিন্ব কোনদিনই তাহারা 
পুত বঠাতা ব্বীকার কথে নাই । দুর্ধ্ধ আফিদি খাইবারী 
৪ শিনপয়ারী উপন্গাতিব!ই এস্থলে প্রধান। 

১৮৭৯ গ্ীষ্ানে গঞ্জামাক সদ্ধিব ধরলে উহার! বিটিশ 
'্মান্গত্য গ্রহণ করে। ১৯১০-১১ সালে উহাদেব সহিত 
খ৫বিধ চুক্তির ফলেই পাসত্য পথে রেল €য়ে ৭ রাস্তা নির্মাণ 
শুরু করা সম্ভব হয়। 

কমলা মুদোপাবায় 
বাব'ন বু 

খাকষার আন্দেলন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইনায়তুনাহ, থা 
মশ্রীকী সমাজসেবার জন্য মুলমানদের লইয়া খাকপার 
দল গঠন করেন। খাকমারগণ উদ্দি পরিয়া হাতে বেলচা 
লইয়া কুচকাওয়াজ করিত। লাহোরে খাকসারদের 
কেন্দ্রীয় অফিন ছিল এবং ১৯৩৭-৩৯ শ্রী ঘর মধো 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রর্দেশে ইহার শাখা-প্রশাখা ছডাইয়া 
পড়ে। এরূপ শাখার সংখা। শেষ পর্যন্ত ২৫০০ হইয়াছিল 
বলিয়া উল্লিখিত হয় । ১৯৩৯ গ্রীষ্টাবধে খাকসারদের সংখা 
ছিল ৭৫১০1 এই সময় লখনৌ শহবে শিয়া! এবং সু্লীদের 

খাকসার আন্দোলন 

মধ্যে সংঘর্ম বাধিলে খাকসাব দল বপপ্রয়োগ করিয়া ইতা 
দমনের চেষ্টা করে। এতছুপপঙ্গে প্রাদেশিক কাগ্রেস - 
গভনমেণ্টের আদেশ অমান্য ককিয়। 'ভাভার' 'অগ্রশন্রসহ 
দলে দলে উত্তর প্রদেশে প্রবেশ কবে। ইনাযতুলাহ, 
কয়েকজন অগচরমহ ধৃত হন। 'ভব্যিতঠে শার্ধি রক্ষানু 

আশ্বাম দিলে ঠাহাকে উত্তর প্রদেশের লীমান্ছের বাহিওে 
পাঠাইম! দেওয়া হয়। কিন্ত ভিনি দিলীতে আস্তানা 
গাডিম়া এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পুনরার উ্নুব প্রদেশে 
অভিযান কবেশ এব বিচারে ভাঙার 'একমান কারাদগু 
হয়। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া দলে দলে বনু খাকলার নর 
প্রদেশে অভিযান করে। মন্ত্রীঘভায ভিন্দু মন্ত্রীর আধিক্া 
হয়ান্ধ খাকসারদের আন্দোলন ক্রমশঃ হিকু দুসলমান 

আন্দোলনে পবিণত হগ্ন। ক'গ্রেল সরকার পদলাগ 
করিলে ইংরেজ গভপরেন সঙ্গে তাহাদেব আপন বরফ হয়। 

প্রথমে খাকমারদের সখা ১৭০০৭ ভয় এবং ভাহারা 

ভারতে প্রাপ্থ সকপ প্রদেশে বিশেষত: পাঞ্জাবে সামবিক 
কুচকাওয়াজ ভাস করে। শান্তিভঙ্গের ও সাম্প্রদায়িক 

₹ঘর্মেব 'াশস্কার পাঞ্াব সব্কার ১৯০০ গ্রাষ্টান্দের ২৮ 
ফে্রয়ারি 'তাপ্িখে সামবিক কুচকাওয়াজ বন্ধ কবিবার জন্ত 
এক আইন প্রণষণ করেশ। খাকসারেবা এই আতদশ 
'মাগ্য কবে এব” উন্তব-পশ্চিম-শীমাস্কের অনেক পাবনা 
মুনলমাণ তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পুলিশ বাহিনীর 
সহিত সংঘবের ফঙে বত পোক হতাহত হয় এবং 

হনায়তুণাহকে বন্দী করা হয়। অতভংপর মুসলমান 
জনসাধারণের সহান্ুভূতিতে উৎসাহিত হইঘা খাকলাবেরা 
লাহোবে ৪ অগ্ঠান্ঠ স্থানে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
পঞ্জাব সরকাধ বহুদিন চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে 
ম»্।ন্দ হইতে সরাইতে না পাবিয়। অবশেষে পুলিশ বাহিনী 
ছারা ভাহাদিগকে মসজিদ হইতে বিজাড়িত কবেন। 
১৯৪১ শ্রীষ্টান্ষে খাকসানের। পুনরায জোর আন্দোলন 

আরম্ভ কবে এবং গোপনে বিদোছেব আয়োজন কবে। 
কেন্দ্রীয় মবকার খাকসার-স'ঘকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা 
কবেন। কিন্ত ইনায়ত্ুল্লাহ জেলে অনশনব্রত আবস্ত 
করিলে খাকসাবেরা উত্তেজিত হইর়। নানা স্থানে উপদ্রবের 
১টি করে। ১৯৪২ খ্রীষ্টা্খে ইনায়তুল্লাহ, অনশন ভঙ্গ 
করেন এফং লিখিত ঘোষণাপন্রে থাকধারগণকে বিখযুদ্ধেৰ 
সময় সামরিক কুচকাওয়াজ ও আইনবিকদ্ধ আপেশেলন 
ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। ইহার পর এই সাম্প্রদায়িক, 
সগ্থামবাদী, অর্ধ-সামরিক, বে-আইণী সংঘ হীনবল হইয়া 
পড়ে। অনেকে মনে কবেন খাকমার দলের প্রতি উত্তর 
প্রদেশ সরকারের ব্যবহার সাম্প্রদায়িক হিন্দু-মনোবৃত্তির 
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খান! 

পরিচায়ক $ কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে পাধাব 
লরকারের সহিত আাহাদের সংঘর্ষ সর্বাপেক্ষা! তীব্র হইয়া 
উঠ্রিয়াছিল তাহার প্রধান অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মুসলমান 
শায়ক সেকেনার হায়ত খা। 

দ্র ৫, এন. ইসলাম, আমীর আলাম মশরেকী ও 
থাকমার আন্দোলন, কলিকাতা, ১৯৪৪ ১17119191 9৩৮, 
11 1097/5০1 1৫০086110/0 0102 58400101470 
6772 146 560 ০] 15 1-52461 81107414950, 

[00076, 1943 7 হি, 009012134, 176 075110147 
0016) 1900167, 1 1701৫., [011401, 1945, 

রমেশচন্ত্র মধুমদাব 

খাজনা শবটি গ্রধানতঃ ছুই অর্থে ব্যবহৃত হয়: ১. 
জমিদারের আয় (রেন্ট) ২. রাষ্ট্র প্রাপা ভূমিরাজন্থ। 
খাজনার এই ছুই ধারণা নিঃসম্পকিত নয়। ভূমিধাজস্ব 
ও জমিদারি খাজনা, দ্ুইই ভূমিজাত উংপস্নের অংশ। 
জমিদার কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করে) 
তাহার এক অংশ বাইকে দেয় ভূমিরাজন্য হিসাবে, বাকি- 
অংশ জমিদারের লাভ। প্রাচীন ভারতে গাজা ত্রাঙ্ষণ মস্ী 
বা পুরোহিতদের ও যুদ্ধজয়ী ক্ষত্রিয়দেখ ভূমিদান কখিতেশ। 
রাজস্ব কর্মচারীদেরও বেতনের বদলে ভূমিদান করা হইত। 
সস্তবতঃ এইভাবেই ভারতে প্রথম জমিদার শ্রেণীর হরি 
হইয়াছিল। ইহার! প্রক তপক্ষে তৃদ্বামিত্ব পাভ করিত 
না, শুধু রাজার প্রাপা ভাগ, ভোগ, বলি ইত্যাদিকে 
পুরুযান্ক্রমে আদায় ৪ ভোগ করাণ অধিকার পাইন্। 
মুসলিম আমলেও নানা প্রকার জমিদারের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়। ইহারা বংশারুমে জমিধাবি হ্বহ তোগ করিত 
বটে কিন্তু মোটের উপর ইহার! ছিল সনদপ্রাপ্ত রাজন্ব- 
কর্মচারী অথবা ভূমিরাজন্বের ইজারাদার । নিজ জোত 
হইতে তাহাদের আয় কতকট। “বিশুদ্ধ জমিদারি খাজনা 
তুল্য ছিল কিন্ধ তাহাও পোকাচাবের দ্বারা নির্ধারিত 
হইত। অন্যথা তাহাদের আয় ছিপ ভূমিরাজম্বেরই একটা 
অংশ। ভাবতে প্রাচীন ৪ মধ্য যুগে বাই স্ৃম্বামী ছিল 
অথবা রায়তই ভূস্বামী ছিল, এই দুই মতের সপক্ষেই 
অনেক কিছু বলিবার আছে কিন্ক জমিদারের ভৃত্বামিত্ব 
সম্পর্কে কোনও ফুক্তিপূর্ণ কথ! কেহই বলিতে পারেন নাই। 
বোধ হয় সত্যের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি হইল এই দৃষ্টিভঙ্গী 

পরুকু-ব্রিটিশ ভারতে তূম্বত্বকে রাষ্ট, জমিদার ও রায়ত 
1, বি বিভিন্ন মারায় একযোগে ভোগ করিত। 

কত ভূম্বামিত্য ও প্রতিযোগিতামূলক 
ৃ ৫ শাননেরই বি, 
ন্ 

খাজন! 

খাজনার নানা রূপ দেখা যায়, যথা: ১. শ্রম খাজন! 

২, ফসলী খাজনা! বা! জ্রব্য খাজনা ৩. নগরদ্দী খার্জনা 
৪, ব্গাদারি খাজনা । ইওরোপীয় সামস্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থায় 
ভূমিদাসের! নিজ ক্ষেত্রের উৎপন্নকে পূর্ণভাবে ভোগ করিত 
এই শর্তে ষে, তাহার! সপ্তাহে ছুই বা তিন দিন প্রভুর 
জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে শরম করিবে । এই বিশেষ প্রকার 
বেগার শ্রমের নাম শ্রম খাজনা । ভারতে কোনও ন! 
কোনও প্রকারের শরম খাজনা কখনও বিদ্যমান ছিপ ল! 
ইহা অবশ্য বলা যায় না। উপজাতি সমাজে রাজার বা 
দলপন্তির জমি কৃষকেরা বিন! প্রত্তিদানে চাষ কবিয়া 
দেয়, এই প্রথা আল্লিও বিচ্যম।ন আছে। কিন্ব ইওর়োগীয় 
ধরনেব সামন্ততান্গিক ভূমিব্যবস্থা ও তত্সংগ্লিষ্ট শ্রম খাজনা 
প্রথা ভারতে গড়িয়া ওঠে নাই। বিটিশ পার্লমেণ্টের 
গিলে কমিটির নিকট বাজ রামমোহন বায় বশিয়াছিলেন 
যে, ৩ৎকাপীন অত্যাচারী জমিদারের! কষক দিগকে বেগার 
খাটাইত। ইহা ছিল ণগদী খাজনার অতিরিক্ত একটি 
অবৈধ আদায়। ইহাকে শ্রম খাজন। খসা উচিত নয়। 
শ্রম খাজনা একটি বিধিবদ্ধ গ্রদেয়। ভাবতে খাজনার 
প্রথম ন্বপ ছিপ ফ্নপী খাজন1| ইহা বৈদিক মুগ হইতে 
মোগল আমল পর্ধস্ত প্রচসিত ছিপ। নগদী খাক্ষণ! 
ফসণী খাজপারই কপান্থব। ফধপী খাজনাৰ মুদ্বামূল্যই 
নগদী খাজনা । মোগপণ আমপেই নগদী খাজন1 একটা 
বিধি হইয়। দাড়ায়। কিন্য নগদ্দী খাজনার পাশাপাশি 
ফসলী খানা প্রথাও চপিনে খাকে ণবং আদিও তাহ 
সম্পূর্ণ বিলুপ হয় শাই। বর্ণদারী বা ভাগ চাষ প্রথার 

"বিশেষত্ব এই যে, চাষের উপকরণ কতট। জমিদার মরখগাহ 

করে এবং কতটা কুষক নিঙগে লরধগাহ করে, ইহার উপর 

শির্ভব করে উৎপন্ন ফসল কি অন্পাতে উভয়ের মধ্যে 
বিতক্ষ হইনে। বগাদারী প্রথার অঙ্কর প্রাচীন ভারতেই 
দেখ! দিয়াছিল। সেইদিন হইতে মাজ পর্দস্থ তাহ! 
চলিয়া আসিতেছে । 

জমির ব্যবহারের জন্য খাজন1 দিতে হয় কেন? 
ইহার মহজ উত্তর এই যে, জমি সর্বপ্রকার উৎপাদন 
কার্ধের একটি অপরিহার্য উপাদান । উৎপাদনের সব 
উপাদানের জন্যই দাম ধিতে হয়, জমির জন্যও | খাঁজন। 
জমির উপাদানযূলা। 

কিন্ত জমির একটি বিশেষত আছে। অন্ান্ত 
উপাদানের ক্ষেতে বেশি দাম দিলে জোগান বাড়ে, কম 
দাম দিলে জোগান কমে । কিন্তু খাঁজনা বাড়ুক বা কমুক, 
জমির জোগান গর্বদা সমান থাকে «কননা জমি প্রকৃতির 
দান এবং তাহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ ওপম্পূণ অপরিবর্তনীয়। 



খাজনা 

সতরাঁং খাজনা একান্তভাবে জমির চাহিদার উপর নির্ভর 

করে। এই কারণেই ইংরেজ ক্ল্যাসিক্াাল ধনবিজ্ঞানী 

ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩ এ ) বলিয়াছিলেন যে, 

শশ্য জমির খাজনা বাড়িয়াছে বলিয়াই শঙ্তের দাম বাড়ে 

নাই, শশ্বের দাম বাড়িয়াছে বলিয়াই খাজন! বাঁড়িয়াছে। 

খাজনা “কস্ট'-এর বা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তষুক্তি নয়, তাহা 

জমিকে কাঁজে লাগাইবার জন্য অবশ্বপ্রদেয় দাম নয়। 

খাজনা মৃল্যনিয়ন্ক ব্যয় নয়, মৃল্যনিয়ন্্িত উদ্বন্ত। 
রিকার্ডোকে অন্ুরণ করিয়া ধরা যাক যে, জমির 

একটিমাত্র ব্যবহারই আছে এবং তাহা হুইল গম 

(রিকার্ডোর ভাষায় “কর্ণ” ) -এর চাষ। করিত নিকষ্ঠতম 

জমিতে অর্থাৎ প্রান্তিক জমিতে গমের উত্পাদন ব্যয় যদি 

হয় মন প্রতি ১০ টাকা তাহ! হইলে গমের দামও হইবে 
১০ টাকা। এই জমিতে মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান 
হইবে। ইহা খাজনাবিহীন জমি। সমপরিমাণ শ্রম 
ও মূলধন উর্বরতর জমিতে নিযুক্ত হইপে খাজনাবিহীণ 

জমির তুলনায় আয়ের যে আধিক্য দেখা দিবে তাহাই 
উৎপাদকের উদ্বত্ত ব। অর্থ নৈতিক খাজন1। যদি গমের 
চাহির্দা 108 ফলে গমের দাম কমিয়! হয় ৯ টাক] এবং 
উর্ববতর জমিটিতে গড় উৎপাদন ব্যয়ও হয় ৯ টাক?, 
তাহা হইপে এই জমিতে কোনও উদ্নু লর্ষ হইবে না। 

ইহাও হইবে খাঙ্গনাবিহীন, তবু ইহা গম চাষে নিযুক্ত 

থাকিবে, কেননা জমিন অন্য কোনও বাবহার নাই। 

রিকারীয় বিশ্লেষণ হইতে এইরূপ ধারণ। করা উচিত 

নয় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর জমির গুণতেদের ফলেই খাজন| 
উদ্ভূত হয়। ইহা ভুল ধারণা। যদি সকল জমি 
সমগ্তণাথিত হয়, তাহ হইলেও একই ভূমিতে ক্রমশঃ 

অধিকঙর শ্রম ও মুগধন নিষুঝ কবিয়] বেশি বেশি ফসল 
ঘলানোর চেষ্টা করিলে জমিতে ক্রমহ্ীসমান প্রতিদান 

দেখা দিবে, প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের অপেক্ষা বেশি হইবে, 

মোট আয় মোট বায়ের অপেক্ষা অধিকতর হইবে এবং 
উভয়ের পার্থকাট্ুকু হইবে অর্থ নৈতিক খাজনা । 

বাস্ত জমির খাজনা ও কৃষিগত জমির খাজনা মূলতঃ 
একই নিয়মে নির্ধারিত হয়। গৃহের চাহিদা বাড়িলে বান 

জমির থাঙ্গনা বাড়ে, গৃহের চাহিদ। কমিলে বাস্ত জমিবু 

খাজন| কমে । বাস্ত জমির গ্রণ-ভেদ অবস্থানের উপর নির্ভর 

কযে। শহরে জমির খাজনা বেশি) শহরত'-ত জমির 

খাজন1। অপেক্ষাকৃত কম, গ্রামে বাস্ধ জমির খাজন! আরও 

কম। যাহাকে বাড়ি ভাড়া বল! হয় তাহার এক অংশ 

বাড়ি তৈয়ারি বাবদ মৃলধনের স্থ্দ, বাকি অংশ ভূমি 
খাজন।। 

১ 

খানা 

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কৃষক প্রজাই খাজনাকে 
নিজ উৎপাদন বায়ের 'অন্তছুক্তি বলিয়া মনে করে। 
সমাজের দিক হইতে-_ সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিক 
হইতে-_ বিচার করিলে তবেই বলা যায় যে, খাজন! 
জমির জোগান দাম নয়, তাহা একটি উদ্ধক। 

খাজনার ক্লযামিক্যাল বিশ্লেদণে ধরিয়া লওয়] হয় যে, 
জমির একটিমাত্র ব্যবহারই আছে। কিন্ত একই জমির 
নানা বিকল্প ব্যবহার সম্ভব | যে জমিতে গম চাষ হইতেছে 
তাহাতে অন্য শশ্যও উৎপন্ন হইতে পারে। ধরা যাক, 

গম-জমির শ্রেষ্ঠ বিকল্প ব্যবহার হইল ধব চাষ, গন চাষ 
করিলে জমির আয় হয় ১০০ টাক] এবং যব চাষ করিলে 
একই জমির আয় হয় ৮* টাকা। এ ক্ষেত্রে অমিকে 
গম চাষে নিযুক্ত করিতে হইলে অন্ততঃ ৮* টাক] খাজন। 
দেওয়া অবগ্যপ্রয়ো্নীয়। ইহাই লমিটির দ্রধাস্তর আয় 
(ট্রান্সফার আসিং )। জষিটিতে 'গম চাষ করার ফলে 
যে ৮* টাকা পরিমাণ যব হইতে সমাজ বঞ্চিত হইল 
তাহ! সমাজের দ্রিক হইতে “কস্ট বা ত্যাগ বায়। 
স্থতবা” গম-জমিটির আয়ের সমস্তই উদ্বন্ত বা “বিশুদ্ধ 
খাজনা নয়; উদ্ধভ্তাংশ হইল ২* টাকা । গমের টৎপানে 
জ্মিটির বিশিষ্ট উপযোগিতা হইতেই এই উদ্ধত্ত উদ্ভৃত 
হইতেছে। 

অর্থনৈতিক উদ্ধুন্ত বা খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রেই 
উদ্ভুত হয়, এই ধারণাও আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ বর্জন 
কবিয়াছেন। মে কোনও উপার্দানেব বিশিষ্ট উপযোগিতা 
আছে এবং যাহার পরিমাণ অপর্িবহনীয়, তাহার ছাপা 

লঞ্চ উদ্বন্তকে আধুনিক অর্থনীতি খাজনা বলে। 
খাজনা শন্যের দামের অগ্ভনুক্তি নয়, এই রিকারভীয় 

ত এব সমালোচনা করিয়া কার্প মার্কস (১৮১৮-৮৩ 
গ্রী) বলিয়াছেন যে, জমিদারের! সকল জমির একচেটিয়া 

মালিক বলিয়া তাহারা কত্ধিত নিক্কইতম জমির অর্থাৎ 
প্রান্থিক জমিব ব্যবহারের জগ্যও খাজনা আদায় করে। 
মার্কস ইহার নাম দিয়াছেন নিবিশেষ ভূমি খাজনা) 
তাহার মতে ইহা শস্যের উৎপাদন ব্যয়ের ও দামের 

অন্তনক্ত। নিধিশেষ ভূমি খাজনা মার্কসের মতে একটি 
করের তুলা; জু ইহা রাষ্ট্রের ছারা স্থাপিত না হইয়| 
জমিধারেব দ্বারা স্থাপিত হয়। রিকার্ডোর মতে শশ্তের 

চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাষ সেই শ্রেণীর জমি পর্ধস্ঝ 

বিস্তৃত হইবে যেখানে শস্তের গড় উত্পাদন ব্যয় তাহার 

দামের সঙ্গে সমান। মার্কসের মতে জমির ব্যক্তিগত 

মালিকানা ও নিরিশেষ ভূমি খাজনা চাষের বিস্তারে বাধা 
ঘটায়; প্রান্তিক জমি হুইল সেইরূপ জমি যেখানে গড় 



খার্গনা 

উৎপাদন ব্যয় ও নিধিশেষ ভূমি খাজনা উভয়ের যোগফল 
শঙ্কের দামের অঙ্গে সমান। কাহাব কথা সত্য তাহা 

নির্ণয়ের জন্ত ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হইবে । তবে 
নিবিশেষ ভূমি খাজনার হার কতটা হইবে তাহাব কোনও 
অর্থনৈতিক বিচার মার্কীয় তত্বে পাওষা যায় না। 
ইহাকে জমিদারের ইচ্ছাব উপর ছাঁড়িয়! দিলে ইহা এক- 
এক জমিতে এক-এক রকম হইবে । জমিদারেবা সকলে 
একজোট হইয়া একটি নির্দিষ্ট হাবে নিবিশেষ ভূমি খাজনা 
ধার্য করে, ইহা! অবাস্তব এবং মার্কসও তাহ1 বলেন 
নাই। 

খাজনা জমির উপাদান মুলা, এই ধারণ! উৎপাদন 
ব্যবস্থার বি্গেষণে অত্যন্ত মূল্যবান । সমাজতাদিক সমাজে 
জমি ব্যভিগিত সম্পত্তি নয়। বু এই সমাজেও বিভিন্ন 
শ্রেণীর জমির ব্যবহার মূল্য বা খাজনা নির্ধারিত হওযা 
আবশ্যক, নচেৎ নান। বিকল্প বাবহারে জমি ঠিকমত বন্টিত 
হইবে ন।, উৎকৃষ্ট জমি নিকষ্ট ব্যবহারে নিযুক্ত হইবে এব, 
জমির সামাজিক অপচয় ঘটিবে। 

অনেকে বলেন যে, খাঙ্গনা 'অগপাজিত আয়? । 
সামাঞ্জিক প্রগঠিগ ধলে ভূমির উদ্ধত বাডিতে থাকে এবং 
জমিদারশ্রেণী কোনরূপ শ্রম বা ঠ্যাগ স্বীকার না করিস। 
উত্তরোরর আরও ধনী হইতে থাকে । হহার প্রতিকারের 
সন্ত প্রস্তাব কণা! হখ যে, ভূখিকর বসাইরা জমিদারদের 
“অনথপারজিত আয়'কে রাইয় বা সামাদ্িক আঘে পরিণত 
করা হউক। হেনরি জর্জের নামের সঙ্গে এই প্রস্তাব 
বিশেষভাবে জড়িত | এ কগা ঠিক যে, জমির বিশ 
উদ্ধত্তের উপর শতকব। একশত ভাগ হারে কর বসাইলে৭ 
জমি উৎপাদন কার্প হইতে প্রত্াজত হইবে না। বিকাড়ে 
ধরিয়া! লইযাছিলেন যে, খাজনা ভূমির 'মাদি ও অনিনাশী' 
গুণগুলির জন্যই প্রদত্ত হয়। কাধতঃ কোন্টি জমির 
“আদি ও অবিণ।শী গুণ এবং কোনটি মানবন্গ্ই এবং 
মূলধননিয়োগগ্রস্থত গণ, তাহা নির্ণর কব। অসস্ভব। 
সম্পত্তির বহৃতর রূপের দ্মন্যতম হইল সম্পত্তি । যে ব্যক্তি 
ভূমম্পন্তি বিক্রয় করিয়া! অন্য প্ুপে সম্পন্তি ধারণ করিগস সে 
ভূমিকর হইতে অবাহতি পাইবে, অথচ যে নিজের 
উপাঞ্জিত' ও সঞ্চিত আম ব্যয় করিয়া সম্প্রতি জমি 
কিনিয়াছে তাহার উপর এই কর পড়িবে যদিও সে খাজনা 
রূপে যাহা পাইতেছে তাহ মূলধনেন হুদ মাত্র। এইরূপ 
ভ্দোত্ুক কর ন্যায়সংগত নছে। শ্তধু ভুমি নয়, সকল 
বিস্তমান সম্পত্তি হইতেই উদ্ধত্ত লন্ধ হইতে পারে। যদি 
উদ্ধত্বকে হস্তগত করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ হয়, তাহা! হইলে 
ভূমিকর নয়, আয়করই লবোংকৃষ্ট পন্থা । 
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বেন পন।দ মিত্র 

খাঁড়ি পদী দু 

খাড়িয়া, খেড়ে আদি কোনগোঠার অস্তুগ ত উপজাতি | 
মধ্য প্রদেশ, বিহার, ওডিশা ও গশ্চিম বঙ্গেব ব্মবণাকী | 
অঞ্চণে খাডিখাদের বাপ । আকঠিগ ঠ সাধগা থ।কিশে এ 
ইহাদের সাকতিক জীবনে বৈশমা পপিপক্ষিত হয। 
ওড়িশাব সীমান্টে, পশ্দিম বঙ্ষেব মেদিনীপুর, পাকডা ৪ 
পুকলিঘা জেপাগ এবং শিহাবের বলভূম অঞতোর খাডিম়্াবা 
পাহাভী খাডিযা বলিয়া পবিচিত। ইহার পশ্চিন যাহাদের 
বাস তাহারা দুধ খাডিযা এব 'মাবস পশ্চিমে ব।ডিঘা- 
গোঠী চেন্কি খাভিয1 গামে অভিঠিত| 'অপ্ণোর ৪ 
ফলমূল স'গ্রহ এব পশ্তুপঞ্ষী শিক! পাহাডী থাঠিযাদের 
উপব্দীবিকা। কোথা * কোখাও 'চাহ।রা প্রাসীন প্রথায় 
কষিকাধ করে। ম্বাঠাবিক জলাশয়ের পাশে তাহাদের বাম। 
ঢেস্কি খাড়িয়৷ বা দুধ খাড্যারা কৃষিকার্ধে মাগ্রহগীল। 

ইহাদের সমাজ পিতকেঞ্জিক | সমাজে কয়েকটি কুল 
বা গোত্র আছে। ঝুলগুপির সঙ্গে গোত্র দেবতার সম্পর্ক 
চেমন নাই। বিবাহের জগ্ত বরপক্ষকে কন্তাপণ দিতে হয়। 
বিখাহ বিচ্ছেদে ব বিধবা-বিবাহ সমাদ্ধে প্রচলিত | মুত" 
দেহকে সমাধিস্থ করা সাধারণ বীতি, তবে শব্দাহ প্রথাও 
অপরিচিত নয় । 

ভূত-প্রেতে বিশ্বান ও গুণিল্প বা ওঝা সাহায্যে 
ভবিষ্যৎ জানা ইহাদের মধ্যে প্রচপিতত আছে। পুজার্চনার 
জন্য “দেউরী” বা পুরোহিত আছে পূজায় মোরগ বপি 
দেওয়া হয়। ইহারা সাড়দ্বরে কর্কম, ধরম, বড়াম পুজা 
উদঘাপন করে। রাথি-পুর্ণিমার দিন পিতৃপুরুষ পূঙ্জার 
ব্যবস্থা আছে। দুধ খাড়িয়ারা অনেকে মিশনারিদেখ 



খাগুবপ্রস্থ দাহ 

সংস্পর্শে আপিয় খ্রীষ্টান হইয়াছে । পশ্চিম বঙ্গের খাড়িয়1- 
গণকে সরকার স্বভাবছুর্ত সম্প্রদায়ভুক্ত (ডিনোটিফায়েড 
ট্রাইব ) বলিয়। গণ্য করেন। 

প্রবোধযুন।র ভৌগিক 

খ।গুবগ্রন্থ দাহ কুকক্ষেত্রের সমীপে যমুনাতীবে অবস্থিত 
মহাভারতে উল্লিখিত প্রাচীন নগর । পুরাতন কুকুক্গেত্রের 
সন্নিহিত খাগুববনের অংশবিশেষের উপর অবস্থিত এই 
নগর বর্তমান দিল্লী শহবের অন্তর্গত ফিরোজশাহের 
কোটলাভূমি ও হুমামুনের সমাবিস্তস্তেব মধ্যবর্তী স্থানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফোৌপদীর পাণিগ্রহণের পর 
হশ্ডিনাপুরে প্রতাাগত পাগ্তবগণকে বাজা 5418 মহামতি 
তীক্ষের উপদেশে অর্ধেক খাজা দান করেন এবং খা গবপ্রস্থে 

পপবাম করিতে আদেশ দেন। রাজধানী ইন্দপ্রস্থ এই 
গানেই স্থাপিত হয় । মহাভাগ্রতেণ আদিপর্বে খা গুবস্থের 
বি9ত বিববণ পাখা যায় ( মহাভানৃত, পুন] সংস্করণ 
১1১ঈন1২৭-৪৬ )। 

খাওখধ।৮ 4 কাহিণী মহাভারতের 'আদিপবে বিকৃত 
তইয়াছে। ব্রার কথামত অগ্রিমান্দয হভতে উচ্বাব 
পইবাব জন্তা অগ্নিদেব খাগববন দগ্ধ করিতে উদ্যত হন, 
কিছ হন্ছের প্রতিকুলগ। হেতু ক্াহাব চেষ্টা ব্যর্থ হ্য। 
জলবিহারের পর খমনাতীরে বিশ্রামব্ত ক ৪ আগুনের 
নিকঢ তিনি উচ্দজলঞ।গি দীর্ঘদেহ ব্রাঙ্গণের বেশে উপস্থিত 

হইয়া শাম্মপরিচয দান কবেন এবং খাগুবদাহেব নিমিত্ত 
সাহায্য প্রার্থনা কবেন। বঞ্ষণদেবের নিকট হইতে তিনি 
'মজণকে কপিধ্বজ রথ, গাগ্ডীৰ ধন ও অক্ষয় ভণদ্য় এবং 
কুষ্ধকে চঞ্ ও কৌমোদকী গদা দান করেন। উহাদের 
সাহাযো খাগুবধণ দগ্ধ কবিষা তিণি পোগণুক্ত হন 
( মহাভারত ১। ২১৪-২২৫ )। 

যুথিকা ঘোষ 

খাত নদী ও সমুদ্র 

খার্দি চরকা আন্দোলন দ্র 

খাদিজ! হজরত মহম্মদের প্রথম। শ্্ী। স্বীয় প্রতাদেশ 
পাইবার পূর্বে মহম্মদ এই ধনী বিধবাকে বিব।, করেন। 
তাহার বয়স মহম্মদ অপেক্ষা পঞ্চদশ বৎসর অধিক ছিল। 
তিনি মহম্মদের কর্মজীবনে প্রেরণা জোগাইয়াছিপেন। 
খাদিজাই প্রথম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হুন এবং মহন্মদকে 
ঈশ্বরের প্রেরিত গুরুষ বলিগ্া স্বীকার করেন। 

আবুল হায়াত 

২৩ 

থাছ্য 

খাস যাহা অনার করিলে দেহের যথোপসুক্ বুদ্ধি ও 
ক্ষপপূরণ হয় এবং স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি অব্যাহত 
থাকে, তাহাই খাগ্ভ। দেশের ভৌগোপিক অবস্থান এবং 
দেশবাসীর কর্মগুচেষ্টা ও সংস্কৃতি তদ্দেশবাশীর বিচি খাণ্ঠ- 
ব্যবস্থার কারণ। ক্ষুধা নিধৃত্তি ও রসনা পবিত্তপ্বি খাস 
গ্রহণে প্রেরণা দিলেও ব্মান কালে খাছ নিবাচন যূপতঃ 
পুইবিজ্ঞানের উপরে নির্ভর কৰে। 

প্রচণিত খাছের বাপায়শিক বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা 
যায়, উহাতে জীবদেহেব প্রয়োজনীয় ও "অপ্রয়োজনীম 
উওষ প্রকার উপাদানহ বর্তমান। দেহের বুদ্ধি ও ক্ষয়- 
পূরণের জন্য খাণ্য হইতে গ্রধাণভঃ প্রোটিন, কাবোহাইড্রেট, 
ন্মেহপদার্থ প্রভৃতি জৈব পদার্থ এবং ক্যাপসিম্বাম, লোহা, 
ফলঞ্ণবাস প্রভৃতি অজৈব উপাপান পাওয়া দরকার । থাচ্চেব 
উপাদানগুলিকে গুয়োজনমত ভাঠিয়া, কিছু পরিবঠিত 
কখিষা, সেই টুকগাগুপি নৃতশভাবে মাজাইয়া এবং 
তাহাদিগকে উপঘুক্ষ রাসায়শিক বন্ধনে বাখিয়া দেহের 
উপাদান ভৈয়ারি করা হয়। এই সমশ্রেষণেপ জন্ত যে 
শক্তিন গয়োজন তাহাও সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ "ভাবে 
থাছের উপাদান হইতে উদ্ণুত হয। সাধারণভাবে বলিতে 
গেলে, প্রোটিন দেহের টিহ্থ গুলির গঠন বুদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের 
জন্য এবং কাধোহাইড্রেট শক্তি উত্পাদনের জন্য আবশ্যক , 
প্লেহপদার্থ প্রধানতঃ চবি রূপে সঞ্চিত থাকে এবং 
প্রয়োজনের মময শক্তির অতিবিক্ষ উৎস হিমাবে ব্যবহত 
হ্য়। 

খাচ্ছে প্রোটিনের গুণ ও পরিমাণ যথোপধুকক হওয়া 
++] সাধাবণতং জান্তব প্রোটিনকে উৎকই প্রোটিন 
বশ হয়। দৈহিক প্রোটিন-অণুর সশক্পেবশের জগ্ধ যে 
সকল বিভিন্ন ম্যামাইনো আযমিডের প্রয়োজন, তাহাদের 
কয়েকটি দেহ নিজ শক্তিতে তৈযাবি করিতে স্কাসমর্থ , 
সাধারণত: জাস্তর প্রোটিনে এই আ।মাইনেো। আসিড গুলি 
অধিকতর পরিমাণে থাকে । এইজন্য যে-পগিমাণে জান্তব 
প্রোটিন আহার করিলে দেহে প্রোটিনের অভাব মেটে, 
শুধু উদ্ভিজ্ঞ প্রোটিনের উপর নিব করিপে তদপেক্ষা অধিক 
(রিমাণে উহ গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণত? মিশ্র খাছ 

নানাবিধ প্রোটিনের মিশ্রণের ফলে একটি খাছ্ের 
অত্যাবশক আমাইনো আমিডের অভাব অন্য খান্যের 
আ্যমাইনে। আযপিডের দ্বাবা সম্পৃর্িত হইবার সম্ভাবলা 
থাকে; ইহাকে প্রোটিনের সম্পৃবক ক্ষমতা (সাপ্লি- 
মেণ্টারি ভ্যালু) বলে। এই মন্তাবনা থাকিপেও খাস্- 
তাপ্লিকায় কিছু জান্তব গ্রোটিন রাখা বাঞ্ছশীয়। সাঁধারণ- 
ভাবে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দেহের উচ্চতা অহথসারে 



খাস 

ওজন ঘত কিলোগ্রাম হওয়া স্বাভাবিক, তাহার খান্ছে 
তত গ্রাম প্রোটিন থাকা উচিত। শৈশবে ও বালো দেহ- 
বৃদ্ধির সয় এবং গর্ভবতী ও ছুগ্ধদাত্রী নারীর খান্টে পূর্বোক্ত 
আহ্পাতিক পরিমাণের তুলনায় অধিক প্রোটিন থাক! 
আবশ্কক। বালক ও শিশুদের খানে উপযুক্ত পরিমাণ 
প্রোটিন না থাকিলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং কোয়াশিয়প্কর 
(10৬891১1011: ) নামক শিশুরোগ উৎপন্ন হইতে পাবে। 
খান্যে প্রোটিনাভাব ঘটিলে পূর্ণবয়স্কের, বিশেষতঃ গর্ভবতী 
ও স্তন্তদাত্রী নারীদের, রক্তান্নতা প্রভৃতি বোগ হয় এবং 
রক্তে প্রোটিনের পরিমাণ কষিয়া যাইবার ফশে হাত-প1 
ফোলে ( “প্রোটিন? দ্র )। 

সাধারণতঃ খাছযে কাবোহাইড্রেটের পরিমাণ এমন 
হওয়! উচিত যাহাতে দেহের প্রয়োজনীয় শঞ্চির প্রায় 
শতকরা ৬০ ভাগ উহা! হইতে উৎপন্ন হয় ( “কার্বোহাই- 
ড্রেট? দ্র )। 

খাছ্ের স্েহজাতীয় পদাথে উপযুক্ত পরিমাণে অসংপৃক্ত 
চর্ধিজা ভীয আসি ( আনন্তাচুরেটেড ফ্যাটি আযসিড ) 
থাকা প্রযোজন, কারণ পিনোলেছিক, পিনোপেণিক ও 
আরাকিডোনিক আমিড নামক অত্যাবশ্তক অসংপৃক্ত 
চবিজাতীয় আমসিডগুসি দেহে উৎপন্ন হয় ন1 ('ন্রেহপদার্ঘ? 

প্)। 
খাছ্যে প্রোটিন, স্লেহপদার্থ ও কার্বোহাইড্রেট বাতীত 

আরও কয়েকটি প্রযোজশীয় এব উপাদান বিষ্কমান। 
পরিমাণে যত্সামান্ত হইলেও প্রযোজনীয়তাষ উহার] 
অসামান্ত । উহাবা ভিটামিন অথবা খাগ্প্রাণ নামে 
পরিচিত। কয়েকটি তিটামিন দেহে নানা এন্জাইমের 
সহায়ক “কো-এন্জাইম গুলির অপরিহার্য অংশ | ভিটামিন- 
গুলিকে নেহ্পদার্থে দ্রবণীয় ও জণপে ভ্রবীন্ঘ এই ছুই 
শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়-- ভিটামিন এ, ডি, ই, এবং €ক 
নেহুপদার্থে জ্রবণীয় এবং আস্করুবিক আযমিড ( ভিটামিন 
সি), থিয়্ামিন, নিকোটিনিক আপিড, রাইবোফ্র্যাভিন, 
পিরিডক্সিন, পান্টোখেনিক আসি, বায়োটিন, ভিটামিন 
বি-১২, ফোপিক আদি প্রভৃতি জলে দ্রধণীঘ্ ভিটামিন 
(“ভিটামিন' ড্র )। 

খাস্তের অজৈব লবণগুলি দেহ গঠনে অংশ গ্রহণ করে 
এবং দেহের বিপাক ক্রিয্ায় সাহাষ্য করে। দ্রবীত্ৃত 
কিছু অজৈব লবণের আয়ন (101) দেহে স্বাভাবিক 
কর্মকুশলতার উপযুক্ত পরিবেশ স্ঠি করে। সোডিয়াম, 
পটানিয়াঁম, কালসিয়াম, ম্যাগনেমিয়াম, লোহা, ক্লোরিন, 
ফসফরাস, গন্ধক প্রভৃতি অজৈব উপাদান খাছযে থাকা 
দরকার । এতদ্ব্যতীত তামা, কোবাল্ট, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, 

৪ 

খান্কয 

আয়োডিন, ফ্লুয়োরিন প্রভৃতি আরও কয়েকটি অজৈব 
উপাদান খান্ভে অল্প পরিমাণে থাকিলেই চলে। 

বিভিন্ন খাগ্যের উপাদানলমূহের ছহিলাৰ করিয়া! এমন- 
ভাবে দৈনিক আহারের তালিকা! স্থির করা উচিত যাহাতে 
শরীরের পক্ষে প্রযোজনীয় সকল প্রকার উপাদান যখোপঘুকত 
পরিমাণে থাকে । এইনপ খাগ্যকে সুষম খাস্য বলে। 

সকলের দেহিক প্রয়োজন এককপ নহে ১ সেইজন্য 
সর্বনিয় প্রয়োজনেব ভিত্তিতে খাগ্ভতালিক। তৈয়ারি কর! 
অবিধেয়। কোনও অবস্থাতেই খাগ্যে যাহাতে ত্রুটি ও 
অসম্পূর্ণতা না থাকে সেজন্য খাদ্যে অপরিহার্য উপাদান- 
গুলির পরিমাণ প্রয়োজনীয় পরিষাণের প্রায় শতকরা 
৫* ভাগ বেশি থাকা। যুক্তিযুক্ত । 

খাগ্যের বিভিন্ন উপাদানে যে বালায়নিক শক্তি নিহিত 
থাকে তাহাই জীবদেছে অমশক্তিব উৎস । এই শক্তির 
পরিমাণ তাপন মাখায় প্রকাশ করিবার বীতি প্রচপিত 
আছে । ক্ষুদ্ধ অথবা গ্রাম-ক্টাণরি সেই পরিমাণ তাপশঞ্জি, 
যাহা ১৪*৫০ সেন্টিগ্রেড গরম ১ গ্রাম জপকে আরও ১৭ 
সেটিগ্রেড উত্ত করে। বুহৎ অগবা কিগোগ্রাম ক্যালরি 
(কিপোক্াপরি ) উহার অপেক্ষা এক হাজার গুণ অধিক 
তাপশক্তি। ইংবেজীতে উহাদের যথাক্রমে ০৪1 এপং 
091. লেখ। হয়। 

প্রোটিন, প্রেহপদাথ ৪ কাবোহাইড্রেট - এই তিণ 
অ্েণীর খাছ্-উপাদাণই দেহে শক্তি উত্পাদন করিতে 
পাবে। ১ গ্রাম প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেট ৪ কিপোক্যাপি 
এবং ১ গ্রাম শ্সেহপদার্থ ৯ কিলোকালরি তাপ বা শঞ্তি 
উত্পাদন করে। অতএব খাছো উহাবা যন গ্রাম পরিমাণে 
থাকে তাহাকে প্রোটিন ও কার্বোহাহড্রেটের ক্ষেতে ৪ এব, 
নেহপদার্থের ক্ষেত্রে ৯ দিখা গুণ করিয়া গুণঞ্লগুপির 
সমষ্টি করিলে স্থুপণভাবে খানের কিশোক্যালরির মাধ 
পাওযা যায়। ওক দৈহিক শ্রমের জন্ত অধিক ক্যালরিমুক্ত 
খান বিধেয়। কিন্তু এজন্য খাছ্যে প্রোটিণের পরিমাণ না 
বাড়াইলেও চলে। অধিক ক্যালবিধুক্ত খাছ বিপাকের 
জন্ত কযেকটি জলে দ্রবণীম ভিটটামিনও অধিক পরিমাণে 
খাছে থাকা দরকার । 

শারীরিক অবস্থা ও কর্ষভার অন্যায়ী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ 
ও নারীর দৈনিক খাচ্ছের পরিমাধ্ ২৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। 

প্রতি মুহূর্তে ঘর্স, মূত্র গ্রভৃর্তি্ব সহিত জণ দেহ হইতে 
বনু পরিমাণে বাহির হইয়! যায় । উদ মাবহাওয়ায় এবং 
কঠিন পরিশ্রম করিবার সমক্ম* উহার পরিমাণ আরও 
বাড়ি্া যায়। এইজন্য শরীয় হুস্থ বাখিতে হুইগে 
যথোপ্যুক্ত পরিমাণে জল পান কনা উচিত। 



খাছ 

দৈনিক প্রয়োজনীয় খান্ভের পরিমাৎ 

বৃহং ক।পরি মিএ পোটিন লৌহ 
বাক্তির বিণ বা (গ্রাম) (মিলি 

কিলো কারি গ্রাম) 

পুরুষ ( €দ্দন ৫৫ কিপোগ্রাম) 

১. সাধাণণ পশিশ্রম ১৮৪ ) 
৫৫ 

১, কঠিন পরিশ্রম ৩৯০০ 1 | ূ 
ূ | 

| 
নাণী ( গুজন ৪৫ কিপোগ্রাম ) ূ ূ 

১, সাধালণ পপিশ্রমা ২১০11 ২০৩০ 
| 3৫ 
| 

২, কঠিন পাব ৩০০০ ) এ 
| 

৩. গহ্নাতী ূ 
( শকালেব শেমার্দ ২৩০০ ১০৩৩ ূ 

9. দাগদারী ২৭০ ১১০ ] 

ই৫তহ।শ পাস্তা সক দেটিকান বি হল লেটিশন 1৮18 মব পর্ণ 

ডি. «ন, গডবধন কঠক মানো নি 

খান এমনভাবে সংক্ষণ ৪ নক্ষন কবা উচিত) যাহাতে 
পয়োজন্ীর উপাদধানগুপি নই না হয এবং খাছা শ্বাছু এ 
সঠজপাচা হয়। অবধশ্বা এদধীশের সময় খান্োত বিভিনন 
উপাদানের কিছু কিছু ্বপচয় ঘটে । উত্তাপের ফলে কিছু 
কিছ ভিটামিন নষ্ট ভইয়া যায়, ভাতের ফেন দেপিয়া 
দিপে তাহাণ সহিত কিছু 'এজৈব পবণ ও ভিট।মিনের 
অপচয় হয়, তবকাব বা ফল কাটিয়। ধুইবার সময়েও 
কিছু পরিষাণে খিটামিন ৪ 'অজৈব লবণ খাগ্ত হনে 
বাহির হইয়া যায়। অতাপধিক উত্তাপেব ফপণে অনেক 
সময়ে প্রোটিন ও স্সেহপদার্থের 9 খাছমূপ্য হ্রাস পাইতে 
পারে। 

দ্র নীলরতন ধর, আমাদের খাছ, কলিকাতী, ১৩৫৫ বঙ্গা 
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খাছ 

ক।বপিযান ভিটামিন ৭ ভিটাশিন ডি টিঠাদিল গিলামিন 
(গ্রাম) আোগ্্াতিক আগুর্দাতিক লি (মেলি 

একক) একক) (দিলিগ্র মন) গাম) 
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দটি কতৃক নি্ধাবিত এল ১৯৮০ হিঠতিল 

৫ 

্ ্
গ পিক]! হন্নে । 

ভাবহবর্ষে সাধারণতঃ যে সকল খাছ গ্রহণ করা হয় 

তাহাদের কোন্টপ্র মধ্যে কি জাতীন উপাদান যখেষ 
পশ্থাণে থাকে তাহার একটি ভাপিকা শিন্গে পাল 
হই : 

উপ!শন থা 

১, কারোঠাইড্রেট- চাপ, গম, চিনি 
কচ, ডাল ইত্য।ধি 

২. প্রোটিন-_ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, ৬।ল, সয়াবিন 
উত্যা্ি 

 জেহপদার্থ -_ ছুধ, ঘি, মাখন, ডিম, বনস্পতি) তৈল, 

বাদাম ইতাদি 
৪, ভিটামিন এ-_ দ্ধ, মাখন, শাকসবজি, উট, গাজব, 

বিপাততি কুমড়া, বাঁডী আলু, হাঙর ও কড 
মাছের যকৃতের তৈল ইতি 

৫. ভিটামিন বি-কম্প্েক্স__ মেটে, ডিম, শাকসবজি, 
ফলমূল, ডাল, দুধ) ঢে'কিছাটা চাল, গম 
ইত্যাদি 

শে খল 
$ ২৩১ 1 "এ $ 

মপু, শ 



থা 

৬, তিটামিন সি-_ কালোজাম, লেবু, কমলালেবু, 
আনাবপ, পেয়াবা, আম, আমলকি; 

টয়াটে কাচা লঙ্কা প্রভৃতি 
৭. ভিটামিন ডি-_ চিতল, ঢ৮াই) হেরিং, শ্তামন, সাডিন 

প্রভৃতি তৈলপ্রধান মাছ, হাওর ও কছ 
মাছের যরুতের তৈপ ইত্যাদি 

৮. ভিটামিন ই- গম, ছোলা ও ডাপ- এর অস্কুব, ডিম, 

উদ্চিজ্ তেল ইত্যাদি 
৯, ভিটামিন কে বাধাকপি, পাপং শাক, শব ওকি মাছ, 

টম্য'ঢে প্রভৃতি 

১০, শৌহ _ ডিমেব কুন্থম, মেটে, মাস, ফপ, পালং শাক, 
বাদাম প্রভৃতি 

১১ কাালপিয়াম-_ চাল, গম, শাকসবজি, ফপ) দুধ, 

বাদায, ডিম ইতাদি 
১২ ফমফরাম _ ঢধ, ওম) মাস) মাছ, চাল, গম, বাধা 

প্রতি 

ভাবতব্ষ সাধাবণ মালধষেব প্রচলিশ আহাধে কারো” 

হাইড্রেটে পারমান অপেক্ষা 5 অধিক ৪ প্রোটিতনব 

পবিধাণ কম | হইহাব উপ ম্বাধাব অনেক আধণের খাছো 
কালরিরত ভাব বকে । 

ভাণ্তে বত লোকই নিরাম্ষিঠোজী | সাধারণ *: 

নিরা মব খাছ উপদপ্ত মানের প্রোটিনের অভাব থাকে । 
প্রথমত: উাছুজ্জ প্রোটিনের তুণনাষ জানব প্রোটিনের 
ঘ্নেক বোশ মশ পান কে পবিপাকের পব দেহের 
কাজে লাগে ১» মাংস, টিম বা চুধের প্রোটিনের শতকব। 
প্রায় ৯৫ ভাগই পরিপাক হইয। বকে খিশোধিত হয়, 

কিন্তু ডাল, শিখ, আলু বা মণ প্রোটিনের শতকবা 
২*-৩০ ভাগ পারপাকেব সময় অপচয় হয়। দ্ধি তীয়৩:-_ 
গম, যব, ভু্টা, মটর, চাল, ডাশ গুভুতি শিবামিষ খাদ্যে 

বিভিন্ন প্রোটিনে শবপ্রকার প্রয়োজনাম় মআ মাইনে 'অ)াধিড 
নীথাকাষ এ মকল উদ্ধিজ্জ প্রোটিনের খাগ্মূলা মাছ, মাংস, 
ডিম, দুধ প্রভৃতিব প্রোটিনের তুপনায় কম। বাঙুস*ঘ খাদ্য 
৪ কৃষি সম্থাও মাংস, ডিম ও দুধের প্রোটিনকে উদ্ভিজ্র 
প্রোটিনের তুপনায অধিকতর গুণলম্পন্ন খলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । টচ্চশ্রেণার প্রোটিন বাত ভিটামিন বি-১২১ 
ভিটামিন ভি প্রভৃতি কঘেকটি ভিটামিনও মুখাতঃ আমিধ 
খাঞ্চেই থাকে, তাই সম্পৃ্ নিরামিষ খাগ্য গ্রহণে ইহাদেনও 
অভান ঘটিবার সম্ভাবনা । কিন্তু নিরামিষাশী বাক্কি পর্বাঞ্চ 
পরিনাণে ছুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রহণ করিলে খাছ্যে প্রোটিনের 
এন্ধপ অভাব পূরণ হইতে পারে । কোনও কোনও বিজ্ঞানী 

৬০ 

খাস্ঠ 

ইহাও দেখাইয়াছেন যে, কযেকটি উদ্টিজ্জ প্রোটিন উপযুক্ত 
পাধম্পারক অনুপাতে আহার করিলে দেহে তাহাদের 
গুণ অনেক বুগ্িি পায়) অথাৎ নিপাহিষাহারী অপেক্ষাকত 
অধিক পরিমাণে এবং নানা প্রক্কাবের উদ্ভিদ প্রোটিন 
খাইলে তাহ। হইতেই দেছে প্রোটিনের সম্পূর্ণ হয়োজনটুকু 
পর্ণ হতে পাবে । অগ্ঠ দিকে 'শাবাপ অনেক বিজ্ঞাণীর 
মঙ্ডে অতাধিক স্রেহপদপার্থযুক আমি খাগ্ধ আহার করিলে 
জাগ্ুব সে৬পদার্থ ৪ কোলেসবপের আধিক্োৰ জগ্ু পুণে, 
কোলেম্েবলের পরিমাণ বাড়িখা যাহতে পাবে ( কালে- 
০১বল ভ্র)। 

ভারন্নণ বিতিন্ন অঞলেখ দৈনিক গাহার্সেব ঢুলনামূলক 

খাগ্মুলা পণ বু গবেষণা হহযাছে। সাধাবণঙাবে বলা 
যাখ থে, গাঞ্জা ঠবিখান। শঞ্চশের আহানেশ খাগখুলা 

সদাধিক এব দক্ষিণ ভারতের শাঙাধ সে হিসাবে শিক€ু। 

গম বা বাজবা, ঘণ ডাল, সবদ 941৮1 শাপসবণি, ঘশ। 
থি, মাখন, ছুধ, দহ, পণসি, মাস, ছি £ টি পাঝাব- 
হবিখানা অঞ্চতের শিখমিত খা শাপিকাণ অস্কুনলত | 
প্রচখ আমিম « ছুপ্ধজা* জব্য বাবঙঠ হজ ৭ (পের 
আহামে উম্চশ্রেণাৰ পে টিন যাথছ দণণে | ঘি, 21 খন 
ইতি হহঠে উতকীঠ লেছপলাখ গণ থাপিছা 171 গাচা 
শাকসবজি *ব «পল 555 শাসে পতাক সিম শে 215৭ 

৪ আজব লবণ | শ্মতা (পর পক্ষণ ৩ বব পালক 11৮ 

স্থানেই বত লোক শিলাগিষালি | 25 ৮ের গানে দন 
বা দুগ্ধজাত জবোব পবিমাণণ্ খুব কম দতস ৮শিণ 

ভারতের আহাযে পোটিনের পরিমাণ কম, 
জান্তব প্রোটিন অত সামান্য । "অবশ সমুদ*** শী 
অঞ্চলে বিশে ত২ কেপে সামাদিক ০ শগিকি মাত হানত। 

এ 

হয়, ইহ] হহতে কিছ ভাখুব পোটন হেতা। নিন 
ভাবছেণ শোক সবুজ শাকসবাজ দি লি কম 
খায়, কাজেহ খাগ্যে প্রাধহ তিওাটিন ৭ আজব জণণের 
অভাব থাকিয়া যায। খাছ্যে প্লেহপদার্থ বশিতে থাকে 
প্রধাণতঃ শাপিকেল বা তিলের তৈপ এবং বণম্পতি, 
ফলে জাস্থব স্রেছপদার্থেব9 অভাব, ইহা ছাঁডা নারিকেল 
তলে বাদাম বা সবিষার €5পের তুলনাঘ সংপৃক্ত চধি- 
জাতীয় আসিড অধিক থাকাঞ ইহার দীর্ঘ ব্যবহারে 
রক্তচাপ বুখি বা হদবোগের আশঙ্কা মাছে বপিগ। অনেকে 
মনে করেন। দক্ষিণ ভাবতেব অনেক স্বানেই সাধারণ 
মান্থষের আহার্ধে উপমুক্ষ পরিমাণ ক্যাপিরিরও অভাব 
থাকে । ইহার উপর মাখার দক্ষিণ ভারতের অনেক অংশে 
( যেমন, অন্ধ গ্রদেশ ৪ মাদ্বাজে ) অভ্াধিক লক্ষ! বাহার 
কর! হয়, পাচনতম্ের উপবু ইহার ফণ ভাল নয। 



খাছ 

পশ্চিম বঙ্গে সিদ্ধ চাপ, মুগ, মুক্কর বা কলাইয়েব ডাগ, 
ভপকাবি ও শাকসবজি, বাদাম বা পবিষধার তৈপ, বনম্পি, 
দুই-এক খণ্ড মাছ প্রভৃতি দৈনিক খাগতালিকাপ্ 
অগ্ঠঠুক্ত। আমিদ খাগ্ঠেব পরিমাণ যথেষ্ট নয় । সাধারণ 
মাষেব পক্ষে হুধ ও দপ্ধজাত দ্রবা্ তুলভ। তাই 
ণ অঞ্চণের খাগ্ঠে প্রারই প্রোটিনেখ অভাব থাকে । অবশ্য 
দক্ষিণ ভারতের তুপনায় এ অঞ্চলে 'মাহার্ষে প্রোটিন 
অপেক্ষারুত অধিক | খি, মাখন প্রভৃতি জাঞ্চব ন্েহ- 
পদার্থের পরিখঠে ধনম্পঠি এ বিহিষ্ন উদ্ভিত্জ ৮ পই বেশি 
প্বধত হয় বলিয়া আশভাধে উপণুগ্ত খাগ্যমূলাণ মে" 
পরার্থেবও অভাব হইছে পারে। কলেছ্াঢা চাল, মধিধার 
তল প্রচ 5 ভিগমিন কম থাকে, বাচা শাকসবছি ও 
শিখি ঠ ছায়া হয় না, কাই পিতিন্ন ভিশমিনেবন 

শতাঁণ ঘটিবার আলগাবন1। বঠমানে অবঠা পশ্চিম বঙ্গের 
মনণেক অঞ্চলে গমের অগ্লাধিক প্রচলন হহখাছে ১ গমে 

টার চপণাধ প্রোটিন ৭ ভিটামিন এপশি থাকে । 
ভপবুপ্ু গাগ্ঠের অভাধ যেমন ক্ষতিকব, অহবিক্ 

হাল ৬ তল কুপপতঙ্থ | গ্রযোলনের অতিবিল, 

সাহাবের মঙাশ বাকিলে ক্রমে সেই ছদ্ধত থাগ্ দেহে 
“মণ করণে মাঝ হহানা অঠারধিক এুঁসানার হাটি কনে। 

«কপ অবস্থায় বেদের মাধিকা আন্রঘাশী খাগ্তে কাপবিব 

পপিগাণ কমাইখ। [8০ হন, হঠার ফলে দেহের অতিপিভ 
০০ দশ শি উতদ্দাপনের কাণে বাধ হহযা যাখ। 

খান গরধান ৩৪ কাবোহাতড্রেও ও নেহপপাথের পবিমাও 

কণাভণাভ এভাবে কাযাপার ন্যঙ্ণ করা হখ। চিনি, মধু, 
ঢ, গা], ৯. লেট, লেপি, মাহাদেড, ঘি, মাখন, ক্সীব, 
বনম্পর্ি, তৈ%ল প্রঠন্জি ে সকগ খাদ্যে নলেব পবিধাণ কম 

গর” কাবে।হইড়েট বা লেহপর্াথের পব্িখাণ বেশি, সে গুলি 
যথালগ্তব পাখহাব কাবধতত হয। কিন্গ খাদ্যের মোট পবিদাণ 

অধ্যাহ ” বাখিয়া ক্ষুধা নিরা নুর জন্য এব" পাপ মাতার 
ভিটামিন ও গটজন পরণের গ্য সবুজ শাণসবজি, ফ্পমুন 
গ্রড়তি যথেষ্ট পরিমাণে খাপয] উচিত । অগ্গদিকে আবার 
'অতি শার্ণ খাক্তির দৈহিক ৭্জন বৃদ্ধির জখ্য আলু, ঘি, 
মাখন, মবু প্র$তি অধিক কালবিধুক্ত খাছ বেশি খাএয়ার 
প্রয়োজন হইতে পাবে। “আহার, ষি? ৪ খাগ্সপক্ষণ? দ্র। 
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দেললে 15 লাশ 

খান্ঠপ্রাণ ভিটামিন ডর 

খ্সংরক্ষণ বিশেষ বিশেষ কত এবা বিশেষ কিক 
গুলি অঞ্চলে উৎপন্ন খাগ্াণস্তকে বহদবের সকল সময়ে এ 
দেশের সকল স্থানে উপযুষ্* কপে বন্টন করিবার জগ্য বিন্ধি 
পরর্ধিনায় ইচাদের দীর্ঘকাল অবিকৃত ৪ গ্রহণঘোগা কাখা 
গয়োজ্ন , ইহাকেই খান্ঠিল' বক্ষণ বলা তঘ। 

সঞক্ল চে খাছ্বস্তই পচনশীল। 
স*ক্রমণ, খাছযেপ নিজন্য এনজাইমেব ক্রিয়া বাধুর আল চা, 

অঞ্জিজেনের প্রাতব জন্য থাছ্যেব বি“ন্ন 
পাসাযনিক পরিবহন ঘন) ফলে খাদ্যের গন্ধ ও আমের 
ছখলনি। হম এবং বিভিন্ন রোগের? কারণ ঘছে। খখগ্ঠুব 

বিরতি বন্ধ করিতে হতলে পনের এই দকল কাবিণেক 

প্রতিব্ধান হযধোজন । কোনব একটি বিশেষ প্রতিমার 

পচনগেঃ সশ্ন কাব্ণ বোধ কুবা হখনশ সঙ্গব 

বে আধিকাণশ সাবগগণথ প্াঞকধাত জীবাণু ঘটত পচন 

বন্ধ কবে এব" অন্যান্য খালাষনিক পর্বি৬ণ ৪ ক হকাশে 
শিষছণ কবে। 

খাচ্ঠম'বক্গণেব প্রধান ককুদকটি গ্রক্রধা : 
১, বাযুশগ্ঠ আবন্ধ পাছে সবক্ষণ এই পদ্ধতিতে 

প্রথমে আভাবের অন্রপযোগী ম্বাশ গুলি বাদ ছিমা খাগ্যবন্ধকে 
পরিমাণ মত খণ্ড কবি সেই খণগুলিকে বিশেষ বিশেষ 
তর? স'্রক্ষক পদার্থের সহি 5 কা, টিনের গ্চলপ দে হ্যা 
ইস্পাত, কি বা আলুমিনিয়ামেব পাতে বাখা হয় ও ইহার 
পর উত্তাপ বা পাস্পেৰ সাহাযো পারটিকে বাধুশৃ্য করিয়া 
য্থেব ছাণা এজপভাবে ঢাকন। বন্ধ কিয়া তেও্য] হয় 

যাহাতে বাহিরে বাধু অব ভিতবে ঠাবেশ করিতে না 
পাবে। অতঃপর নিরিষ্ট সময উন্ুপু কবিমা খাছ ্রবাকে 

জীবাণুমুক্ত করা হ্য। সর্বশেষে পাহটিকে জিত শত 
কলা হয। 

২ পাস্টেবাইজেশন (09১0৮০23010), কেবল 

স্থায়ী খাছ্ঠাসংরক্ষণেই ইহা বাবহত হয়, কারণ এই গুক্রিযায় 
খাদ্যকে সম্পূর্ণ জীবাণুশূন্ত না করিয়া! কেবল জীবাণুর স'খা। 
"সনেক কমাহয়া দেওয়া হয । বিশেষতঃ পাচা দুধেরম ংরক্ষণে 
এই প্রক্রিয়া প্রযোগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে দুধকে না 
ফুটাইয়া কেৰল উত্তপ্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ / যেদন, ৬১৭৭৭ 
সেট্টিগ্রেড বা ১৪৩* ফারেনহাইট তাপে আধঘণ্ট। ) বাখিয়া 

প্লান 5 জীপাণুল 

গ্রভাব 

£হ ভার্ভ | 

৭ 



থাগ্ঠমংরঞ্ষণ 

দ্রুত ১** সেন্টিগ্রেডের (৫০* ফারেনহাইট ) নীচে শীতল 
করা হয় এবং ব্যবহার না ইওষা পর্ষস্ত সেই শীতপ তাপেই 
সংরক্ষণ করা হয়, ফলে অধিকাংশ জীবাণু নষ্ট হইয়] দুধ 
রক্ষিত হয়। 

৩ শ্ীতলীকরণ * খাগ্ঠবন্জকে শীতল করণ! রাখিলে 
জীবাণুর বুদ্ধি ও খাছ্ের শিঞ্ন্ব এনজাইমগ্ুপির কাধ 
সামফ্িকভাবে বন্ধ থাকে, ফলে খাছ্য বহুধিন পধন্ 
অবিকৃত থাকে । অন্ত কোনও প্রক্রিয়াতেই এত অবিক্ক ত- 
ভাবে খাছ মংরক্ষণ কবা যায় না। 

ধীরে ধীরে শীতপ হইলে খাগ্বস্তর মধোর জপীয় 
ংশ বড বড ববষের কণাষ পরিণত হয ও তাভাদৰ চাপে 

খাগ্যেক কোষ্গুলি ভাঙিয! খাগ্ের পচন বুদ্ধি পাষ। 
তাই অনেক ক্ষেত্রেই খাছ বস্থকে শীতল কক্ষে ঠিমাষন যঙ্গের 
সংস্পর্শে বাখিয়া, কিংবা হিমশীতল কোনও 'তখপ পদার্থে 
ডুবাইযা, অথবা ছুইটি ধ্লীতণ ধা হব পদার্থে ধো বাখিয়া, 
বাঅন্শিতল বাধু স্চালণ কবিষা দ্র'ত শীতল করা হয। 
নিম্নতাপে সবক্ষিত থোগাকে ব্যাবহারের পন পধপ্ত মণ 
নিশ্মতাপে বাথা প্রয়োজন, কাবণ পিশ্নতাপ হইতে সাধারণ 
তাপমাত্রায় আনার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুব বুদ্ধি ৪ গণজাহমেব 
কাধ মাবার শুরু হয় ৪ দ্ধত পচনেব সভ্ভাবন। থাকে। 

এইজন্যই হিমঘরে স.বক্ষিত আনু ব। মাছ বাজার আনিবাও 
পর ভ্রত নষ্ট হইয়। যাইতে পারে। 

৪. বিশক্পীকরশ এই পদ্ধতিতে খাছ জশীষ অ শের 

পরিমাণ একটি শিছিই মাত্রার পীচে কমাইখা দে যাগ থাচ্টে 
পচনকারী জবাথুর বুদ্ধ বর হথ ও এনজাইম প্রঠতি 
কার্ধও নিখাখিত হয, মলে খাদ্য স'রক্ষিত হয়। এই 
পদ্ধতির সাহায্য গুডা দুধ উত্পাদনের জন্য দুধকে সাণা- 
পণতঃ 'স্প্েষোর? না বোলাব যঙ্গেব ছারা শুক কৰা হয়? 
প্রথম প্রঞ্িগায় দক উচ্চ চাপের সাহাধ্যে স্ক্ম ছি দপথ 

দিয়া! ফোয়ারার মত উদ্নপূ আবহা পাব বাঁঠিণ করা হয 
এবং দ্বিতীয় প্রক্রিদাক্স ছুধকে উন্পু রোগারের উপর 
ছড়াইয়া দেওমা হয-- উম প্রক্রিয়াতেই ছুবধের জু 
শুকাইয়। গিয়া গড দুধ উৎপন্ন হর । এইভাবে রত বিশুদ্ধ 
হওয়ায় খাছ্যবন্তর জাদ, গন্ধ, খাঞ্ঘমূগ্য প্রভৃতির বিশেষ 
কোনও পরিব্ন হয় না। 

৫. "আচার প্রস্তত করিয়া সংবক্ষণ : বনকাপ হইতেই 
এই পঞ্ছতি ভারতবর্ষে প্রচগিত আহে । এই পদ্ধতিতে 
ফপ ও সবজি সাধারণতঃ ১৫-২*% পবণজলে ডুবাইয়া 
বাথ! হয়। ক্রমে খাগ্ভের পর্করাঙ্গাতীয় জ্ব্যের সন্ধানের 
(ফাষেণ্টেশন ) ফলে লাক্টিক আযলিভ উৎপন্ন হয়ঃ 
এই ল্যাকটিক আপি5ই খাগ্চকে পচনকারী জীবাণু 

খায় 

হইতে রক্ষা কদে। পবণজল ছাঁড। তৈল, চিনির রস, 
িনেগাব প্রভৃতির সাহায্যে একপ ষণ্বক্ষণ সম্ভব । 

৬, ব্রাসায়ণিক পদার্থের সাহাযো সংবঙ্ষণ " দেহের 
পক্ষে ক্ষতিকর নয় অথচ খাদ্যে জীবাখু ও এন্জ।ইমের 
ক্রিযা বে।ধ করিতে পারে, এমন বাসাখানিক পদার্থ খাচ্ছে 
মিশাইযা খাছ্য সপ্ব্ক্ষণ কর] ঘাণ। ভাবতে ফলের রস, 
জেপি প্রশ্তির সবক্ষণে বেপ্জবিক ম্বাসিড -খটত লবণ 
ও অনান্ত রাসাধনিক পধাথখের প্রখোগ এই প্রসঙ্গে 
টলেখযোগ | 
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1949 9 199৫ 1১70 18045, ৮০01511-71101, িতএ ০3 

1959, 

5হর'বনা ব5 

খানুয়া গ্রাসদ্ধ চক্ষে । বালে ভারত মাঞ্মণকাত।| 
হিশ্রগ্থানে রালনৈতিক প্রত মা।গান ঈ বাজপুত দেব 
মধে বিশভ ছিপ। 'মাংগান প্শশানের আধিকাতের 
পরিধিও অতা্ণ মীমাব্থ হিল আ্ুখানীর দুধ [শত 
স্থযোগে বাজপত বীর শেখার বানা সগনসিহ (সঙ্গ) 
হিশ্বন্থানে রাজপ ত প্রাধান্য স্থাপনের ভর পিহকদিলেন | 

স্থওপাং পানিপথের গ্রাম একে (১৫২৬ শ্রী) বাণব 
ধিলী ও আগাণ আবগান শাহান হণাচ্ছিম তে দীণকি 
পবাজি 5 কর্রিযা৪ হিন্বুস্থাণে ঘটিহ শাপ্পিটি হ5ত পাবেন 
নাই। সমুদ্দিখাটি ও হ্ুশিকৃত পাজো। অহ? সঙ্গকে 

"পরাজিত করাই ধাববের এখন প্রধান পক্ষ হল এ 
পক্ষ্য পূর্ণ হয খান্তগাব মুগে। 

ধাবব আম্মনীবণীতে লিখিবদাছন যে দানা সঙ্গ 
ইবাহিমের বিকল বাৰ্রক মাহাঘা করিবার খে হা তশটি 
পিয়ছিপেন তাহ রক্ষা করেন পাঠ । এ বিষয় মচুতেদ 
আছে কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত মে পানপথে পর খাবধ ৪ 
রানা সঙ্গের মধ্যে সংখর্ধ অধশ্যন্তাবী হহবা পডে। অব 
পণ] সঙ্গ একাকী ছিলেন ণা। তিনি স্থপহান সিকণর 
লোদী4 এক পুর মাঠদুদ লোদাকে দিলীর স্থপঠান বপিয়া 
শ্বীকার করেন এবং এই গ্পঠান রানা সঙ্গের সহিত 
যোগদান করেন । মাড়বার, অগ্কর, গোয়ালিবগ, আজমীব 
ও চান্দেবীব বাজগণকে লহই্যা ঠিনি এক বিশপ রাজপুত 

সংঘ সংগঠন করিয়াছিলেন ঠাহার দলে ছিলেন হাসাণ 
খা! মেওযাটা ও পোরদীগণের অগ্যগ্ঠ মুসলমান পৃঠপোধক | 
তথাপি বাবর এই সংঘর্নকে ঙিহ? বলিন। বর্ণনা 
কৰিয়াছেন। 

রাণার অধীনে ১২ জন সর্দার ও ৮০*** অশ্বারোহী 

৮ 
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ও ৫০* হৃস্তী ছিল। রাজপুতগণের শোর, সামবিক 
খাতি ও রানার যুদ্ধপ্রগচির বুস্তাস্তে বাববের সৈন্তদল 
আতঙ্কিত হইগ্না পড়ে। বাবর মগ্ভপান পরিত্যাগ করিবাণ 
প্রতিজ্ঞা করেন। মান্ষমারই মরণশীল ও কাপুরুষ ঠা 
অপেক্ষা সমন্মানে যুদ্ধক্ষেবে প্রাণদান আর এই বলিয়া 
তাহা সৈগ্কদে প্রোখ্লাহিত করেন। ইহাতে ভাহাব 
সৈগ্ভগণেব মধো নব উদ্দীপনার সই হর এবং ভাহার। 
কে।পাশ স্পর্শ করিয়া আপ্রাণ যুদ্ধ করিবে এই শপথ করে। 

আগ্রার ৬০ কিশোমিটাব (৩৭ মাইল) পূে অবস্থিত 
থান্তুয়াব যুদ্ধে (১১ মার্চ ১৫২৭ খ্রী) রাজপুহগণ প্রাণপণে 
যুগ করে। বাখবেব সঙ্গে কামান ছিপ কিন্ধ বাজপুতেরা 
আগ্নেযাঙ্কের বাবহাব জানিত না। ইহার শে এ বাবরের 
উৎ্ক্ট খণকৌশলে পানিপথের ন্বায় খানুযার যুুদ্ধও ছিনি 
সম্পুর্ণ জরপাভ কবিপেন। স"গ্রামমি'হ কোনবুকমে 
পালাইযা পচেন, কি প্রা এক বধ্লণ পরে ম্ব্তামুখে 
পতিত হল। খাচ্যাব পর বাবল চা্পী মণবোধ কবেন 
৪ মেপিনী বাখকে পবানিত কবেন (১৫২৮ খরা )। 

পানিশ,এ বাবরের যে জণফাধাবৰ সুচনা হইন।ছিল 
খানার এদে 'শাহা পথ সম্পূণ হত পাশিপথে বিধেশ' 
বাপ এক পঠনোন্মখ বাজান এগ্ুলগাশকে পরাজিত 
পবেশ। খাগলার ঠিনি এক পুনহসতীবিত জাতীথ শপ্দিকে 
দমন বেশ খানুখার পরবে বাববের তিন্ম্বান অধিকার 
সম্পূর্ণ অনিন্িতিত সিল | খাভমাব মুদ্দেব পব ইভা মহল 
সংএ5591 এইই এই যুদ্ধ হতশাসে পপিখি পাত 
কাযাহে । 

€শণী* নান গণ মব্ক৭ 

খ।ন্দেশ ২০০১৫' উত্তর হইতে ২২ উন্ব ও ৯৬০৩৭ 

পূব হতে ৭১২৪ পূর্ব। এই জেপা বঠমানে পুশিষা ও 
জপগা৪-- ম্থাঞ্মে পূব ও পশ্চিম খানোশ জেলা হিস।বে 
মহাধাঞ্জেণ অন্করগঠ। পূর্বে ইহ| বোছ্থাই ফরশিডেনিব 
অন্ত ১৩ ছিপ। ইহাব উবে সাঙ্পুব! পনতশ্বেশী নমর্দা 
ও তাণ্দী নদীকে বিভক্ত করিযাছে, পূর্বে নিমাব ও বুলদান। 
জেলা, দক্ষিণে সাশ্মাণা ও অজ-টা পাহাড ও পশ্চিমে 
পশ্চিমঘাট পবতমালা | 

ভূপ্রক্কতি হিশাবে এই জেলা চতুর্দিকেই পণ 'বেছ্টিত। 
দাক্ষিণাত্যে সমভূমি এখান হইতে আরম হইয়াছে এবং 
ইহার অধিকাংশই বাধাপ্ট দ্বা9া গঠিত। উত্তবে ও 
পশ্চিমে এই সমস্ুমি ক্রমশঃ উচ্চতব হইয়াছে এবং লধোক্চ 
শৃঙ্গের উচ্চতা ৯৪* মিটার । নদীর অববাহিকাধ পলিমাটি 
দেখা যায়। তাণ্তী ন্দ!ই সর্বপ্রধান, প্রচুর শাখানদীসহ 

৪ 

খানোশ 

প্রবাহিত হইযা আরব সাগরে পড়িসাছে। পার্বত্য 
অঞ্চলের বনহৃমিতে বাঘ, চিতা) ভপক্, বাহসন ৭ শদ্বব 
হরিণ, নীলগা্ ৪ বিঙিন্ন ধরনের হরিণ দষ্টীগেচির হয় । 

খান্দেশ জেপার 'আমতন ২৪৮৫১ বর্গ কিলোমিটার 
এব শোকম'খা! ৩১১৬২৮৩ (১৯৬১ খরা) ১১৯৫ খাছু'্কে 

সমাট আলাউদদীনের কবায়ত ভভবার পূবে খানেশ 
আমিবগঞঙেব চৌহান বাজাব অধীনে ছিপ । 

খানেশেব ফারকী বাজবশেক প্রঠিচাতা মাটি ক 
ঝাজা" নিদদেকে খলিফা গমর ফাককের বাশপর্র বলিযা 
পাণি করিঠেন। ফিঞভ “তাগলকের অষগ্রচে খালনে 
(বশ্মান মহাপাপ বাজোণ প্ুলিযা জেলার অগ্থর্থত ) 
১৩৭০ খ্রীষ্টান্ধে দাপিক সাজাব কত আসে। বষেক 
এখ্সবেন মধ্যে মালিক শক্তিশালী ভইযা! দঠেন হব 
সঙ্বতঃ খ্কিজের মা (১০৮৮ শ্রী) পর ক্কাবীন হা 
ঘথোষণ| কবেন। ১৩৯৯ গ্রাইান্সে মনকের পুত শাসিবু 
বাজ। হণ এব" বন আংপিবগত5র ঠিন্দু 2 দখল করিতত 
সম হন। ঠাপী নদীর পশ্চিমে খুবহানপুর হব হাহাণ 
বাজকব।শ্ই গডিনা। কঠে | লব 2 বশানেব সহলোগিলা 
নসিব গনবা* খাজা হ্রাণ্দ৭ করবেন, কিছ পরা 141 6০ 

হণ ৫৫ গুজবাদ্র হল নেব বশ্তা* স্খকান কৃবেন। 

ওজব'ত্ের শ্লভান তাভাকে হানা উপাপিতে হি 
কবরেন। শতংপর এই খান ব শের বলা দাসেশ নামে 
ছরিহিত হল শাসিতের প্রপৌহ লাগিব খানের বাজ 
কালে (১০৫৭ ১৫০৩ শ্রী) বুনঙ্গানপুব গুণী নিহিত 
গরোখান। প গডলান্দিল তাহার অলীল হা শ্বীহ।ব কবে এবং 

৮ হকার শিশালী হয। 
খাগলতব দশিণা "বিজয়ের পরম দক্ষেপ খান্দেশ | 

১৬০১ খ্রীষ্টা& শাকিবব কক ইহা সপ্পু জপে বিজিত হ 
এব একটি মোগল পুপেশে পরিনত হখ। দাক্ষিতাতাব 
মোগশ কবাদাধ নিদ্দাম টপ হল্ক ১৭৫২ শ্রীষ্টাবে বুপান- 
পুব বাতীত খান্দেশ মাবাগা পেশোনা বালাজ্গা লাক্ষিরাদকে 
সঃপ্ণ কবেশ। ১৮১৮ খ্ীষ্টানদে খানে প্রিদিশ অধিকারে 
আসে, ১৮৬০ খ্রীষ্টা্ে বুত্হানপুব সম্পূ কপে বিটিশে 
'বীনস্থ হথ। 

বধহ নপুর শহর ১৬৩৫ গ্রীষ্টা প্র 
দাক্সিণাত্যেৰ বাজধানী ছিল। ১৭২০ ৪৮ শ্রীহাদে ইহা 
নিজামের পাজধানী ছিল। গ্রাফ ৮ খগ কিলোমিটাব 
(৫ বর্গ মাইপ ) আয তনের এই শহবে পুথিবীব দানা 
জাতির পোক বাম করিত। রেলপথ না ইওয। অবধি 
বুবহানপুর উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মধো 
বাণিজ্োর প্রধান কেঞ্জ ছিল। ১৯৬১ শ্্রীষ্টাের জনগণনা 

কা 
ব্ ১ 

মোগশ 



খাকফীখা 

অন্নসারে ইহার লোকসংখা! ৮২০৯০। ফাঁক্কী আমলে 
নিশ্নিত (১৫৮৮ শ্রী) জমা মসজিদ এখানকাব একটি 
দর্শনীয় বন্ত। 

নবম-দশম শতাবীতে মধা ভারতে তিন শিখববিশিষ্ট 
“তিন থানেব মন্দির” খান্দেশ অঞ্চলেও নিমিত হইও। 
উত্তর দাশ্িণাতোর “খন মন্দ্রি, যাহার বেদি এবং মণ্ডপ 
বিভিন্ন দেওয়ালের সহিত বু কোণের হি করিত) তাহা ও 
এই অঞ্চলে নিমিত হইত। ফাক্কী আমলে খান্দেখ 
স্থাপতা ভারতীয় গ্বাপতাশ্ল্ের ইতিহাসে বিশ্ষে স্থান 
লাভ কবিতে সমর্থ হইয়াছে। 

কৃষিসম্পদের মধো জোধার, বাঁজবা, গম ও বিভিন্ন 
গ্রকাবেব ভার উনল্লেখষোগ্য । রুষমততিক! অঞ্চশ তুণাধ 
জন্য প্রসিদ্ধ এবং রপানি দ্রব্যের মধ্যে তুলাই প্রধান । 
অগ্ঠান্ত রপ্তানি বোর মধ্যে খাগ্ভশস্য, তলবীজ, মাখন, নীল, 
মোম এবং মধু এবং আমদানি ছবোর মধ্যে লবণ, মশলা, 
ধাতব পদার্থ, সতী এবং চিনিই প্রধান । খানিজ সম্পদে 
খান্দেশ উল্লেখযোগা শষ । গৃহনিগাণোপযোগী পাথর ও 
চুনাপাথর প্রায় মব্হই দৃষ্টিগোচর হয। শিল্প ৭ হন্তশিমিত 
শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প ও চাটা পশমের কম্বল বিখ্যাত। 
জলগাও ও ধুলিয়াম কাপড়ের কল এবং ঠসাণমালে বেলের 
কারখানা আছে। 

দুইটি জাতীয় মডক পুলিয়া মিপিত হইযা নামিক 
হইয়া বোদ্বাই গিযাঞ্ছে এবং মধ্য রেলপবেখ একটি শাখা 
জলগা৪ হইয়া বোঙাহ গিধাছে। 

দ্ব 177106191 0345801661 0117010. ৮০1 ১৬, 0091৫, 
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শিশদ্ত থোষ 

অনি পু মলুমবার 

খাঁফী খী মুসলিম এতিহাসিক। প্রকত নাম মহম্মদ 
হাশিম, হাশিম আপি খা নামে তিনি অভিহিত হইতেন, 
খাধী খ|! নামেই তিনি লমধিক পরিচিত । কথিত আছে, 
উরঙ্গঈজেবের রাজত্ক।লে ভাহার ইতিহাম-গ্রন্থ রচনা আরস্ 
করিয়াও সমাটের অগ্লীতিভাজন হইবার আশঙ্কায় তিনি 
উহা! গোপন রাখিয়াছিলেন ও ইরঙ্গজেবের মুতার পর 
প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়! তাহাকে থাফী? (বাগ) 
থ। উপাধি গ্রদত হষ্টয়াছিপ। "আবার কেহ কেহ বলেন, 

প্রকৃতপক্ষে খোরাধানের অন্তর্গত “খোয়া বা খা? 
অঞ্চলে তাহার বংশের আদি নিবাল হওয়াতে তিনি খাফী 

খারবেল 

খা? নাষে পখিচিত হইয়।ছেন। ফারসী ভাষায় রচিত 
“মুন্তাখাব-উল্-লুধব্ মুহম্মদ শাহী? ( স*ক্ষেপে 'মুনহাখাব্- 
উল্ লুবাবৃ") গ্রন্থে তিনি ১৫১৯ খ্রীষ্টাঝে বাখরের প্রথম 
ভারত-আক্রমণ কাল হই সম্রাট মহম্মদ শাহেব (১৭১৯- 

৪৮ খ্রী) চতুর্দশ বাজত বৎসর পধঞ% ভাবতে মোগল 
বাছত্তেৰ ইতিহাম শিপিব্। করিযাছেন। গ্রন্থের মুখ খন্ধ- 
স্বরূপ মোগল ৪ ভাঙাবগণেখ পধ'ঃন ই1259 অতি 
সক্ষেপে উপস্থাপিত হইযাছে ১ 'আকথবেব মৃত।কাল পর 
বিধরণও বডহ সংক্ষিপ্ূ। ইঠাব পরণতী সমন হষ্টতে 
বশণা বিস্াবিতও আকাব ধাবণ কবিষ।ছে । পেখকের 
স্বীকৃতি অন্সালে শেষ ঝিক্সান্ধ বসে হঠিহাপ তিশি 
তাহার বান্তিগহ পণবেকণ 9 অচ্সন্ধান প তথা ও 
গুতাঞদশী বুদ্ধ এবং অভিজ্ঞ বাজকমটাবীগণেব নিকট 
সগৃতীত বিববণ মিলাষ্টঘা বচন] কবিষাছিলেন। হঠিহাষের, 
খিশেষতত উরস্গজেবেব বাজতকাণর হাহা ,সর উপাদাণ 
ঠিসাবে তাহার রচনার এউ গণশ্ অবাপিল মুশ্যবান। 
খাধী খা ঈরঙগগীজেব কথক সামাণক তাপে বাদকাণে নিও 
হইলে” বাজভযে মলা সাঠাগালন কাবার তন্ন 
ম৪ঙব করেন নাহ । গশ্থের ইমিনটাণ প্রন 5 ৫১৮1শিকব 

কঙবা নিধাণণ গরমে তিনি পাঁলযাছেন এিহ5ককে 
লোভ & ভয় -শুগ্ হহঠে হঠলে। ঠাঠ ব বচনা। সবদ। 

আন্তরিক হা খাকিবে দর এচলাকতন পাবি হ 5 হি 
চঠব মণো কোণ দার্থকা শা করিয। তিলে এশা তি 
শিধপেক্ষ ঠাপ আদশে অঃল থালিবেন। টিন তাহার 

স্বশঙ্থল ঘনাধিগ্ঠা « অহজ 9 সাধন কাশ ী থাবা 
শ্বীদ্ গ্রন্থকে চিত্তাকর্নক কবিযা ভা ঠে পম £ইমাছেশ। 

ভর যছুনাথ সরকার, 'মুমশযান ভাপতের হঠিহাসের 
উপকরণ” প্রধামী, ধাষ্টন। ১৩১৬ খঙ্গা। 17 0. 
ঢ1]100 210 ]. 1)0৬/৭01, 11151019 07 1741৫ 7০ 1014 

09 7১ 087 [11580174705, 50], ৬11) 1407300, 1877, 

দিলী সবুমাব বিশ্বাদ 

খারবেল পডিশাব বঙমান রাজধানী £বনেখবের 
নিকটব্ খগ্তগিবি পাহাডে হাখীপগ্তন্দী নামে একটি গুহা 
আছে। উহাতে কপিঙগাধিপরি' উপাধিধারী খারবেল 
(ক্ষারবেল) সংজ্ঞক জনৈক প্রার্টীন নরপতিব প্রারত 
ভাষায় পিখিত একটি প্রশস্তি উত্কীণ দেখা যায়। 
থারবেলের অপর একটি নাম বা উপাধি ছিল 'মহাপিজয়” | 
সমীপবতী মঞ্চপুরী গুহার একটি লেখে খারখেলের মহিষী 
াহাকে 'কলিঙ্গচক্রবতী" বল্লিষা উল্লেখ করিয়াছেন । 

ওড়িশা! এবং আন্ধ প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তা অঞ্চলে 



খারবেল 

কণিঙ্গ দেশ অবস্থিত ছিপ । হহার প্র/চীন রাজধানীর নাম 
তোসলী । ভুবনেশ্বর হইতে ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) 
দুরে অবস্থিঠ ধৌলির নাম এই 'তোসশী? নামের বিকার। 
্রীষ্টপূব চতুর্ষ শতাব্দীর গথম দিকে মগ অর্থাৎ আ!নিক 

পাণা-গধা অঞ্চলে নন্দবশীষ সমাঠ মহ।পঞ্স কলিগ 
অধিকার করিম্াছিলেশ। কিন্ধ পরে থ্রাষ্পূপ তীয় 
শতার্ফীর মধা ভাগে মৌধ ব শীণ সমগা্ অশোপকে পুনবাগ 
বাঙবলে কপিগগ দেশ জম করিতে হহমাছিল। মগব 
সামাঞ্ছেব পঠঙনের ক্নযোগে কলিগ দেশে টিহামেঘলাহন? 
নামক এক নুতন কশিঙ্গ রাজব শেব অগাদম হখ। উহা] 
হিল প্রাচীন চেদিক্পেন একটি শাখা। প শের 
ধাজ্গণ আপনারদিগঞক্চে আখ বলবা উন্েখ করবিন্নে। 
খাববেল & মহামেঘবাহণ ব শ্রে তঠীণ নরণশি। তিনি 
আ|খাকে পাণজি বন অথাৎ পৌবানিক ৮পিকাজ উপবিচণ 
বৃন্রুর ব** ধব বলিসা দাবি ববিতেন। 

পক্ব অনেকে খীইপৃ* ছিতা শশাবীতঠে খাববেলের 
বান্হকাপণ শিদেশ করিতেন | কিল হাত] চনেখ হহঠে 
ডান] ১গন্পর নন খ শন বাঞ্ছগণের সমযেল 
( শর্ণাহ খাঞ্ঠার তথ শঠাবধীব ) তিনশ এত বুধসব পরে 
( শয় হু খ্বীগপন পন শখ ৮) বাণঞ করিশেছলেন। 

তা1।% 1110 1থবু লাপ শ্র্টাব হি হী শগাসীর শেষ 

শাঁ9 ২শীন শাগতত্ণে লেসণ্গণ শুহাানলথ হহাত 

[কহ পরব শীবানান। হাব যকগুবা হাব শি্কণ ও 
খগিপণ তি ৭৭ শাঝীর কৰ্হহ শি? পণ্ণশা। 

হত এ লেখক আর বগুব্য 5 যে বাহে? 
৫ [দশ পমে দৈল্ধমারশঙ্থী বাজা খারুধেশ অঠৎ "মথাং 
দৈন সন্যাসীগেব জগ্ পুমাণ] পরব হ বা খপাগবি পাহাত 

এপটি গুহা গা (বংমান হী উন্না)।৭সান কবিবাছিলেন। 
লেখট১5 সেহাণে পালা হতে এবোদশ বাজ।স বসব 
পথস্ত খালবেলের জীবনকাণতিনা বশিত ইহহধাছে শাহ 
'অশ্তাহ দুপত | 

খালাকা,শখারবেশ শিখনাবিদ্য।, জন্বশাল, মা তব এবং 
আহন « উহার প্রয়োগ প্রভৃতি বিবিধ বি] শিক্ষাশাভ 

কবিখাছিলেন। পনব বসব বযসেব গব তিনি ফৌবণালো 
অভিষিপ্ত ছণ এব পয বখলব পবে চব্বিশ বৎসর পর্ণ 
হহলে মহারাজ ৰপে কপিঙ্গে পিহাসনে মাঝোহণ 
করেন। বাগত্বে ছিতীয় বরে ধক্ষিণাপথেব শাভবাহণ 
বংশী শবপতি শাতকণিকে অগ্রাহা করিয়া খারবেল পশ্চিম 
দিকে এক বিরাঢ সেনাদপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কঙ্ণবেথা 
( কঘঠ) নদীর তীরবঙী খাঁধকনগর এ সেনাদল কর্তৃক 
আক্রান্ত হয়। চতুর্থ ঝাজ্যবর্ষে খারবেশ বিগ্ভাধর নামক 

এঠ 

৬ ৪) ৭ 

[এ 
চু 

খালসা 

গণৈক নরপতি এবং বিদভ অঞ্চলের বার্ছিক এক 
ভোজকদিগকে দমন করেন। তিন শত বসন পরবে মগের 
ননপাজ কলিক্ষ দেশে একটি পাপ] খনন কবিস্বাছিলেন ) 
বাজতে পঞ্চম বধে খাবেল উহ! বণ্বিত বরাহযা তাজ 
ধাণীব সহিত স্লগ্ করেন। আইটম বখসরে গোবথগির 
(গছ্জাণ শিকটবতী বরাবর পাহাডে শ্রবব স্থ 5 দ্ুগ বিশেষ ) 
বিধ্বন্থ করিগা খাবে প্রাচাশ রাজশুচ নগর (পানা 
নেলাণ বাজগিব) আঅ।ঞহরমণ করিছাছি্লে | এই সবার 
এবগত হহযা জনৈক যবন (গ্রীক ) নরপণত মদুপাতে। 
পপাহথ| যান। নবম বর্দে আততহশ মহল এশা বাধে 
থববেল কড়ক মিহাবজঘ প্রাপাদা নামক এক বিরাট 
শট্ররপিকা লিনিত৩ হহয়াছিল। রাত্রের এব দশ বসবে 

মাবুনিক কষ্ণ জেলাব অগ্ুগত পুথদ শগব দধিবর কিবা 
থালব্লে উঠা গর্দ৬বাহি 5 লাঙ্গল ক্ষণ কপাহধা- 
ছিশেন। ছাদশ ব্ধে মগণেক মিত্র ব শীষ গাজা বুহম্পি 
মিরুকে পবাজিও কিয়া খারবেন গর্ব ৭ অঙ্গ দেশ (অথাৎ 
₹ক্ষিণ' ও প্র বিহার) হহচে অনেক ধনরতু লুগন করেন। 
এহ খমযে তিনি পনারাজ ক€ক কশিঙ্গ দেশ ইহতে ঘাজত 

একটি লিলমুতি স্বদেশে ফিবাহখা আনবাছিলেন। মগব 
বাজগদেণ কশি নেব প্রতিশোধ পহলার জন্য 
থাববেল বাব কাধ এ দেশে অভিথান প্রেবণ কন্যম়ািছিলেন। 

জেনধহাবনশ্শী হহলেও থারবেল অগ্তান্য ধর়্েব £তি 
অশ্র্থা পোধণ বাতেন শ।| হলি গীতবাছো বিশাবাদ 

ছিলেন এব প্রজাগশনেব অপোবঞ্ধন এব উপকাল্বে জন্থা 
অজন্ন অর্থ ব্যদ কবিতেন। 
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দ্বার! 

ঁ ্গ আ' 

৮৯ "এ ১০ শনব 1 

খাল 

খালসা শর্ধট শাপবী াধা হইতে উৎপন্ন । ইহার 
মৌলিক অর্থ 'পবিঞ” “ম্বাধীন' ইতপাদি। পার্ন্ব বিভাগে 
প্রযুক্ত হহলে এই শব্ধ থারা রাঙ্জার ব। জমিদাবের (নিজস্ব 
অথাত প্রত্যক্ষ কর্তৃহাধীন ) জমি বুঝা । 

১৬৯৯ খ্রীষ্টাবকে দশম গুরু গোবিশ্দসিংহ শিখসমালে 
কযেকটি গুক্ুতপৃণ সংস্কার গ্রবওন করেন » যথাঃ জািভেদ 
প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ, পঞ্চ 'ক+- কেশ) কপাণ) কাড়া 

এ 



খামি 

(বালা ), কচ্ছ, কঙ্গ (চিঞ্চনি) ধারণ, কৌলিক উপাধি 
বর্জন কিয়! 'মিংহ' উপাধি গ্রহণ, “পাল? প্রখার সহায় তায় 
নৃঙণভাবে দীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি | শিখসম্প্রদাযকে সবপ্রকার 
কুসংস্কাব হহতে মুক্ত করিয়। একাসুতে গ্রখিত কবা এই 
সকল সংস্কাবের গুধান পক্ষা ছিল। যে সকল শিখ এই 
নখবিধান গ্রহণ কল্পি তাহার সম্মিলিতভাবে 'খাশসা' 
নামে পরিচিত হহল এবং পানাভাবে প্রাচীনপন্থী শিখ- 
দিগেব নিকট হইতে দুরে সবিযা গেপ। খাখসা অথে 
গু গোবিণ্দের স্বকীঘ বানা খা বিশেষভাবে তাহার 
আদর্শে অঠপ্রাশিত শিখদিগকে বুঝাইত। 

আষ্টাদশ শতাব্দীতে এই নসবিধান বহুপ প্রচশিত হইপে 
কান্ত: সমগ্র শিখমন্ দায় সম্টগ হভাবে 'খাললা' নাষে 
পরিচিত হয । স্বাধীন শিখরাইে সবগ্রথন যে মুদ্রা প্রচাবিত 
হয তাহ] খালসা? শামাঙ্কন ছিল। 

আনন্চন্দ বাশ।াপ।ণ য় 

খাসি, খাসিয়। অর্ক বণেব ভাবা । ইহ] আক্ট্রো 
এশিঘাঁটিক শাখার মোন্খুমেব উপশাখার অগ্চগত। শব 
ও ভাবাব গঠনের দিক দিয়া মোন খ্মেব উণশাখার পলউচ 
ওআ] (7১919011-৮8) তাষ' গুলির সহিত খামিঘার 
সা লক্ষিত হয, তাহা হইেও খাসিয।র মধ্যে যথে 
স্বাক্র্য বহিথাঁছে এব এই কারণে মোন খ্ষের উপশাখাব 
অন্তর্গত ভাষাগো্গলির মধ্যে ইহার এবটি স্বতন্থ স্থান 
আছে-_ অর্থাৎ খালিবা ৭ তাহার উপভাধাপ্তলি মিপিবা 
একটি স্বত্থ গোঠী গগন করিয়াছে । খাসিণা ভাবা 
আসামের খাসি ও জণপ্টিয়া পারভা অঞ্চলে প্রচলিন,। 
পার্শবইৈ শ্রীহটু ও কাহাড 'অঞলেও খাশি পা খাধিথা 
-ভাবীদের দেখ! যায় । আসামের ছোটব্মী ভানাওশির 
মধ্যে অর্ক ভাষাৰ একক অবস্থিত ভাষা তাবিকগণের 
নিকট কৌড়ছল ৭ গবেষণার নিষয হইধ! বহিষাছে । 
খাসি চারিটি উপশাষায় বিভক্ত. 

১, আদর্শ খাসি (309154910 1005১1)-7 উঠ দক্ষিণ 

খাসি পার্নত্য শঞ্চলে চেবাপুগ্তি ৪ তখসম্পম় অঞ্চল গুলিতে 
গ্রচলিত ২. লাঙ্-ডাম (1,518-£9] )7 ঈহ1 খাসি 

পাহাডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গারো পাহাডেক সীমানা 
পর্বস্ত অঞ্চলে কথিত হয় ৩. স্তনতেঙ বা প্লার (5501217% 
বা ঢা)এ)--ইহ1 শিলং-এর পূর্বে অবস্থিত জোষ।ই মহকুমার 
উত্তর দিকের অঞ্চলে বলা হহযা থাকে ৪. ওয়ার 
(৬/৪1:)-- ইহা দক্ষিণের নিম্ধ উপত্যকাগ্ূলি যেখানে 
প্রহটরের সমতলগ্ুমিতে মিশিয়াছে সেই অঞ্লে বল। হইয়। 
থাকে। 

৩ 

খাসি 

তুলনামূলক আলোচনাঘ দেখা যায় যে, পুরাতন 
খাসিয়াতে যেখানে 'ি' (5) ধ্বনি ছিপ, সেখানে ইহার 
পখিবঠে “স+ (5) আলিয়া গিয়াছে । 551706178, আগে 
ছিশ 29760) ভন্ছেডা। ইহা হইতেই জিয়ন্তিযা” 
“জয়ন্ী প্রকৃত নামের উদ্ভব, পূরে বাংলা আমামে 
খাসিযাদেব জন্থ এ৬ নাম বন্ধ প্রচপিত ছিল। 

ই৯| ছাডা, মিশ্রিত খাসি ভাষাও রহিয়াছে যাাদের 
উল্লিখিত উপ শহাষাগুপিব ঠিক কোন একটি মধ্যে নির্দিই 
কবা মাধ না। 

গত শতকের মধা ভাগ হইত্ই খাসি ভাষা লগা চর্চ1 
শুরু হইযাছে- বাইবেল পঠতির অনুবাদের মধো দিযা 
€যেল্শ্ খান মিখনািগণহ খাশি ভাষাৰ ৮৪] শুণ কবে। 
দলে খ'শি হাষায় কিছু সাহি শা৪ গড়িয়। উঠিয়াছে | 
'আদা,.5থ সবকাণি ভাষা খাসি বাশ * হখ ১ কলিকাতা 

পিশবিষ্ঞাপা৭ ইহাকে পান্যভাপ' হিমাবে দাঞঠি দিযাছে। 
এয়েল্শ ভাদাব বানান ধপ্রিধা খাসিফান জনতা পোমান 
বাগাল। গঠিত হছদাহে | হাতে পরব এর পবন ক তকট। 
“আব মত। 

দ্র নু ২019016% (07017100411 01 01০ 11158171101, 
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দীপ-কন চাহ তগ 

খ(সি, আসামের খাস (খাপিবা ) « জনন্থিষ। পাধতা 

জেলার এক উপজাতি । উাবা একান্বিক শাথাণ বিত্ত । 
'্মাকৃতিতে যণেইঈ অঙ্গোলীয প্রভাব দেখ। যাধ। জল্গথ্য] 
নিন লন্ষেব কিছু কম। 

খাধিগণ কুঁমিজীবপী, ভাত ইহাদের প্রধান খাগছ। 
প।াডলের পরিবতে ইভারা পাহাডেব গাষে কোদাল দিখা 
চাষ করে। কোনও৪ কোনও জায়গায় আগুন লাগাই 
জঙ্গল পরিদ্ধার করিযা "জুম" প্রথায় চাষ হয়। চাল 
অথব| পাজব। হইতে প্রপ্তঠ মা ব্যগীত কোনও অস্থাটানই 
সম্পূর্ণ নয়। কাচা সুপারি ও পান খাওয়ার খুব চপন 
আছে । 

ঘরবাড়ি বাশ বুনিয়া ও কাঠ দিয়া যাঁটি হইতে কিছু 
উচুতে পাটাতনের উপব তৈয়ারি কৰে। ঘরের মধাস্থলে 
উনান থাকে । 

সম্পর্তির মাপিক মেয়েরা, বংশপরিচয়ও মেয়েদের 



খাসি-জযপ্তিয়া 

দিক দিয়া হয়। সম্পত্তি রক্ষা ও পরিবারের যাবতীয় 
পূজা-অচনার দায়িত্ব মেয়েদের | বৈষয়িক ব্যাপারে মামার 
মতামঠ অগ্রগণা । সগোরে বিবাহ শিষিদ্ধ। বিবাহের 
পর স্বামী স্ত্রীর বাড়িতে বাস করিতে যায় । 

মুতিপূঙ্গা নাই। খাপিগণ ক্ষ্টিকর্তায় বিশ্বাম করে। 
সর্প-দেবতার পূজা প্রচপিত আছে । পিতৃপুরুষ, ভূতপ্রেতে 
ও শাঁপা প্রকার দেবদেবীর পুজা-অর্চনা গ্রচণিত। "অনেকেই 
্র্ধর্মাবলম্বী ও উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত হইয়াছে । 

মুতের অস্থি স'বক্ষণার্ধে গোনের স্বওগ্ সম ধিস্থ্গে অস্থি 
প্রোথিত কব! হয। তাহার উপরে সমাপিপ্রস্তর স্থাপন 
কর! হ্য়। 

সহনকুমার বিদাস 

খাসি-জয়ন্তিযা ২৪*৫৮ হইতে ২৬৭ উত্তর এখং 
৯৭*৪৫হহতে ৯২০৫১-পূর্বে অবস্থিত। আসামের শৈলশ্রেণী 
সংবলি৩ মালছুমি। ইহাগা শিলং মাপভুমির অংশ। 
মধা অশ খাসি ও পুর অশ জয়ন্টিয়া ত্রক্ষপুত্জ ও স্থুর্মা 
উপহ্যকা॥ এপে। ঘবৃস্তথিত | এ ছুইটি অশ লইয়া সংযুক্ত 
“খাসি জযস্তিয়া পাহাড়" শামক জেপাটি গঠিত । এই জেলার 

(উত্রৰ সীমা কামপ্ধপ ৪ নণ্গা ১ পৃবে মিকির ও উত্তর 
কাছাড জেপা, দ্গিণে শিহট্র ও পশ্চিমে শিল" মালছুমির 
পশ্চিম অ'শ গারো পাহাড। আঘতন প্রা ১৪৩৭৫ 
বগ কিশোমিটার (৫৫৪৬ বর্গ মাইপ, লোকসংখ্যা ১৯১১ 
শরষ্টাব্দেএ জনগণন] ঘন্সারে ৪৬২১৫২ জন। 

শিল” মালভূমি দাক্ষিণাত্যের মালভুমিবই অংশ 
বিশেষ । গঙ্গা 9 বঙ্ষপূত্রবাহিত বহু ধুগেব সঞ্চিত পলি 
টাকে মূল মাপদ্ুমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইঠার 
শিপার প্রক্কতির সহিত “বেঙ্গল বিহার নিস' ও ধাবওয়ার 
শিলা'র সারৃশ্ঠ দেখা যায়। এই অঞ্চলের বিশেষ করিয়। 
খ।সি-জয়স্তিয়া পাহাডের শিলা গুলি প্রধান৬ঃ গ্র্যানিট, নিস, 
শিস্ট ও কোয়ার্টজাইট শিলা । উত্তরে ব্রদ্ষপুর ও দক্ষিণে 
রম! উপতাকা হইতে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কয়েকটি অতি 
5 শৈপশ্রেণী ধাপে ধাপে উঠিয়া অস্তবর্তী উচ্চ 

সমভূমি (টেবল্ ল/গ) পর্যন্ত মাসিযাছে। দক্ষিণের 
লশ্রেণীটি হঠাৎ উন্নত হইয়া স্থুরম1 উপত্যকার প্রান্তে উচ্চ 
চীরের ন্যায় অবস্থান করিতেছে । এখানকার "লভূমির 

গচতা ১২০* মিটার (৪০** ফুট ) হইতে ১৮৯** মিটার 
৬০০০ ফুট )। শিলং শহরটি এই অংশেই অবস্থিত । ইহার 
চ্চতা ১৪৭* মিটার (৪৯০০ ফুট)। ইহার পশ্চাতে 
লং শৈলশ্রেণী। সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি ১৯২৯ মিটার ( ৬৪৩৩ 

) উচ্চ। উত্তরে কামঞ্ধপের দিকে অনুরূপ আরও ছুইটি 

ভা ৩৫ 

খাসিয়া বিদ্রোহ 

উচ্চ প্রশস্ত সমভূমি আছে। তবে উহাদের উচ্চতা] দক্ষিণের 
সমভূমি হইতে অপেক্ষারুত কম। 

এই অঞ্চলের নদী গুলির মধ্যে কপিলী, বরাপানি, লু, 
ভোগাপানি প্রতি উল্েখযোগা ॥ ইহারা অনেক স্থলে 
গভীর গিখিখাতের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। 

এতদঞ্চপের জলবাধু মনোরুম । গ্রীক্ষকালে শিলডেব 
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬* সেন্টগ্রেড (৮** ফারেনহাউট)-এব 
বেশি । শীতকালে বরফ জমিয়া যাস্স। খামি পাহাডের 
দর্সিণে চেবাপুরিব নিকট মৌসিনবাম গ্রামে ১২৫০০ মিপি- 
মিটারের (৫০০ ইঞ্চি ) অধিক বুহ্টিপাত হয । 

উচ্চ প্রশস্ত সমহুমিগুলি সাধারণতঃ কৃণাচ্ছগি 5 
তরঙ্গাযিত ভূমি । ৯০০ মিটার (৩০০ ঘুট) উধেব 
পাইন বন দেখা যার । ইহার কাঠ গু» নির্যাণের কাজে 
বাবহৃন হয়। এই অঞ্চল নাপাবিধ ফুলে সমু্চ '্মধো 
'অক্কিভ প্রধান। কমলালেবু ৪ স্পারি গাছ অপর্ধাপ হইয়া 
থাকে। খনিজ দ্রবোর মধ্যে কষলা লৌহ 5 ঢুনা পাখব 
প্রধান। শতকপা ৯* জন অধিব'সী কবিজীবী। 

১৮৩৩ শষ্টাকে ই'রেজগণ খাদি অঞ্চল জয় কবেন। 
১৮৩৫ খ্রীষ্টাবে জয়ন্তিযা ও ভাহাদের বাজাও, হয় কিন্ 
বছুলা-শে ইহাদের শ্বাতন্ত্য অবাভত থাকে | ১৭৪৭ সালের 

পূর্বে শিল** খাপিব কযেকটি গ্রাম এব জযস্থিযার সম্পূর্ণ 
অংশ লইষা ব্রিটিশ সাম্বাজোর অন্তর্গত খাসি-জযন্ছিযা 
পাহাড নামক জেলাটি গঠিত হয। ১৯৫০ মালে সম্পূর্ণ 
খাসি ও জবস্থিয়া লইয়] জেপা'ট পুনর্গঠিত হমু। শিলং 
এই জেলা মদব। খাসি-জয়গ্তিযা পাবত্য অঞ্চলের বনু 
জণ্প্পাতেধ মধ্যে মোষমাই জলপ্রপাত দর্শনীয় । এই 
অঞ্চ খাসিজাতি অধ্যধষিত (খাসি? দ্)। এই অঞ্চলের 
অধিকাংশ অধিবাসী শ্রীষ্টান। শিক্ষিতের হার 6০% এর 
ডর্ষের্বে। 
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কমলামুলগানি ধায় 

খাসিয়। বিদ্রোহ ১৮২৬ শ্রীষ্টান্থে আসাম ই"রেজদের 
করতলগত হইবার পর ১৮২৯ খ্রীষ্টাকজে তিকত সিংহের 
নেতৃত্বে খানি পাহাড়ের স্বাধীনতাপ্রিয় অধিবামীবা বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে। ১৮২১ শ্রীষ্রাব্দে ডেভিড স্কটেব প্ররোচনায় 

তিকত মিং নিজেকে ইংরেজদের আশ্রয়াধীনে স্থাপন 

করিয়াছিলেন এবং আসাম ও প্রহটের মধ্যে সংযোগ 

স্থাপনের উদ্দেশ্টে একটি রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনায় 

৩৩ 



খিচিং 

লম্মতিও প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্তু তিরুত সিংয়ের 
রাজধানী নাংক্লে। (01210 )-তে ইংরেজদের বাংলো! 
নির্মাণের পর হইতেই খাসিয়াদের মনে ইংরেজদের 
অভিসদ্ধি মম্পর্কে নন্দেহের হি হইজে থাকে | ইংরেজরা 

তাহাদের উপর শীঘই কর বসাইবে, এই গুজবে ভাহাবা 
আরও ক্রুদ্ধ হয়। ১৮২৯ গ্রীষ্টাবকের ৪ এপ্রিশ তিরুত 
সিংয়ের নেতৃত্বে প্রায় বীচ শত খাসিয়া বার্লটন এবং বেডিং 

ফিল্ড নামক ছুই জন উচ্চপদস্থ উংরেজ কর্মচাবীকে হত্যা 
করে। তাহাদের প্রায় ৬০ জন দ্বেশীয় অন্ুচরও নিহত 
হয় এবং নাংকূলো বাংশোটি পুড়াইয়া দেওয়া হয়। এই 

ঘটপণা নাংকলে। হতাকাগ্ড নামে খ্যাত । অন্তান্ত পাৰতা 

অধিবাসীরা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। বিদ্রোহ 
দমনকল্ে ইংরেজ সেনাবাহিনী বিভিন্ন দিক হইতে পাবত্য 
এলাকায় প্রবেশ কবে এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাবের মধ্যে অনেক 

সর্দার বশ্তা স্বীকার করেন কিন্ত তিরুত সিং এবং সাহাব 
অকুচবধগ যুদ্ধবিরতি ঘোবণা করেন নাই । কিছ্তু প্রবণ 
শক্তিশালী শত্রু বিকদ্ধে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চাপানো একজন 
পাধত্য বীরের পক্ষে কষ্টপাধা হইয়া! পুড়। ই'বেজ ০সণা- 
বাছিণী সবপ্রকার যোগাযোগ বাবস্থা ছিন্ন করিয়া দেয়। 
তিক্ত সিংয়ের অন্গচরবগের সংখাও ক্রমশং হাস পাইতে 

থাকে । পরিশেষে তিনি আম্মসমর্পণ করিতে বাধা হন 
( ১৩ জাক্য়ারি, ১৮৩৩ শ্রী)। ঢাকায় বন্দীদশায় তাহার 
মতা হয়। অন্যান্ত সর্দারও একের পর এক বশ্ঠুতা স্বীকার 
করেন এবং রাজন মিং রাজ] নিবাচিত হন (২৯ মার্চ, 
১৮৩৪ শী )। 

প্রাঞ্লকুমাব ভট্টাচ।্য 

খিচিং খিষ্চিঙ্গ ২১০৫৫ উত্তব এবং ৮৫০৫০ পূর্ব । 
মধুরভণ্ট জেলার উত্তর ভাগে পশ্চিম প্রান্তে সিংভূুম ও 
কেওনঝরের সীমানার নিকট অবস্থিত গ্রাম । বাঝিপদা 
হইতে ইচ্ছার দুরত্ব ১৪৬ কিলোমিটার (৯১ মাইল)। খয়ের- 
বন্ধন ও কণ্টাখয়ের নামে বৈতর্ণী নদীর ছুইটি উপনদীর 
মধ্যে অবস্থিত এই স্থান পূর্বে খিজ্ধিঙ্গ বা খিজ্জিঙ্গকোট নামে 
পরিচিত ছিল। মযূর্ভঞ্জের ভতগ রাজবংশের পূর্বপুকষ 
রণভঞ্জ এবং রাজভঞঙ (রায়গঞ্জ )-এর তাত্রশামন (১১শ 

শতাকী ) হইতে জানা যায়, ইহা তাহাদের রাজধানী ছিল। 
খিচি্ে কয়েকটি রেখমন্দিবের ধ্বংসাবশেষ, বহু মৃতি ও 

ছই-একটি ইটের সুপ বর্তমান। কুটাইতৃী।কুটাইতুণ্ডা বা 
নীলকষ্ঠেব্বর, খপ্ডিয়া দেউল এবং চন্শেখর মন্দির ইছার 
মধ্যে প্রসিদ্ধ । এখানে শিব, মহিষমর্দিনী দুর্গা, সূর্য ভিন্ন 
অবলোকিতেশ্বর এব ভূমিষ্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধমৃতিও পাওয়! 

খিঙ্গির খা 

গিয়াছে। মৃত্তিগুপির মধো শিবের প্রতিম) গ্রায় ২ মিটার 
(৬ ফুট)-এরও অধিক উচ্চ এবং তক্ষণশিল্পের অতি 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 

গড়িশার শিল্পশৈলীর প্রভাবের সহিত বাংলা দেশের 
প্রভাব এখানে পরিলক্ষিত হইলেও খিচিতের শিল্পপীতিতে 
কিছু মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। খ্রীপ্তীয় ১১শ ১২শ শাকীতে 
ভঞ্জ রাজবংশের আশ্রয়ে এখানে একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতি 
গড়িয়া উঠিযাছিল ব্িয়। পণ্ডিতগণ অন্যান করেন। 

কুটাইতুণ্তী মন্দিরটি শেষ ভগ্ত নরপাহগণ কর্তৃক প্রায় 
চল্লিশ বৎসর পৃবে সংস্কৃত ও পুননিগ্রিত হয়। 
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নির্মনকুম!র বস 

খিজির খা (রাজাকাশ ১৪১৪-২১ খ্রী) শভথাকথিভ 
সৈয়দ বংশের প্রথম ও যোগা তম সুলতান । তারিখ ই- 
মবারক শাহীর বচযিতার মতে ইনি ছিলেন দৈষদ। ইই| 
অনিশ্চিত। সস্ভবভঃ ভাহার পৃরপুরুষগণ আরব দেশ হ৮০ 
ভারতে আসেন ৪ মুলঙানে বসবাস করেন। ফিবোজ 
স্োোগলক তাহাকে মুলতানের শাপকপদে শিসুকু করেন 
কিন্ত মু একবালের ভ্রাত সারঞ্গ খাব দ্বাব! বিঠাড়িত হন 

(১৩৯৫ শ্)। পরবে তিনি তৈমুণের সক্ষে যোগদান কবেন। 
ভারত ত্যাগের পৃবে তমুব খিজিনূক নিজেণ প্রতিনিধি 
নিষুক্ত করেন। ধীরে ধীবে তিনি মুলহাণ, পাহোর ৪ 
পীপালপুরে অধিকার স্বাপিত করেন (১৩৯৯ ম্বী)। মগ 
একবালকে নিহত ও দৌঁপত খ। লোদীকে পরাজিত 
করিয়া খিজির দিল্লী অধিকার করেন (১৪১৪ শ্বী)। 
পাঞ্াব, মুলতান ও দিদ্ধু প্রদেশ পুনরায় দিজীর অন্তর্গত হয়। 

কিন্ধু নিজের আধিপত্য স্থাপনা কৰিলে গ্রক্ক হগক্ষে 
তাহার অনস্থা ছিল অত্যন্ত তর্ধল। ঠিনি তেমুর ও 
তাহার উত্তরাধিকারী শ*ছকখের বশ্বাতা স্বীকার করেন। 
ধুত্ব মঙ্গোল রাজের নামেই থোধিত হইত ; কব শাহরুখের 
নিকট প্রেরিত হইত। মুদ্রায় তোগলক হৃপতিদের নাম 
অঙ্কিত থাকিত। স্বাধীন (শাহ,) উপাধি না লইয়া 
খিজির যাত্র রায়াৎ-ই-আপা (তুঙ্গ নিশান ) উপাধি লন। 
অবশ্ঠ কার্ধতঃ তিনি স্বাধীন নৃপতির ষ্টায় আচরণ করিতেন । 

তাহার সময়ে পাঞ্জাব, মেবারি, সরহিন্দ, দোয়ার) 
বিগ্লানা ও গোগ্ালিয়র অঞ্চলে বিউরদাহ ও অশান্তি বিরাজ 
করিত। সরছিন্দে তুর্ক-বাচ্চাদের ( ১৪১৬ এ) ও তৃথান 
বৈসের বিদ্বোহ (১৪১৭ শ্রী) ও 'বদাযুতে মহাবৎ খার 

৩৪ 



খিদিরপুর 

বিদ্রোহ (১৪১৮ শ্রী) হয়। দোয়াব, সেওয়াট ও 
গোয়ালিয়রে হিন্দু জমিদারগণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
মুলপমানদিগের প্রতিরোধ করাদ্ন এই সকল স্বানে বিদ্রোহ 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বন্ধ চেষ্টা সত্ব খিজির এটাওয়া, 
কাটেহর, কনৌঞ্জ, পাতিয়ালী ও কম্পীল পুনরুদ্ধারে বিশেষ 
লাফলা লাভ করিতে পাবেন নাই। 

এই প্রকার বিভিন্ন বিপদ ও মমস্যায় জর্জরিত হইয়া 
১৪২১ খ্রীষ্টান্দের ২০ মে খিজিগ মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

দ্ধে ৪1152 017 /101080 911107701,12181171- 

101/20016 91,011, (£. & 00, 1৬); 61191) 

(8101585) ; [5%211 1915580, 171156919০0] 7%160/9991 

110216, 4৯112107550, 0933 311২. 0, /151077081, ০০0, 

71561115019 017৫ 0106 01 01৫ 17101011 1১801)16, 

৬০9], ৬], 73010085, 1960. 

জগপধীশনাবারণ সরকার 

খিদিরপুর ২০৩২ ২৫ উন্র ও ৮৮০২২১৮! পূর্ব 
চব্বিশ পরগনা জেলার আপিপুর মহকুমার অশ্তগত ও 
কপিকাঁতার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত এই অঞ্চলটি 
ভারতের বিভিন্ন গ্ান্ত হইতে শাগত বিভিন্ন ভাঙাভাধী ৪ 
ধমাবলম্বী আমিক দ্বারা অধযুষিত। বর্মানে গঙ্গার ধারে 
'অবস্থিত ডকেব জনা ইহ্নার প্রসিদ্ধি। কলিকাতা পৌর- 
নিগমেক্ ৫টি উপবিভাগ (হয়া) লইয়। গঠিত খিদিরপুরের 
বহমান আয়তণ ৩৬ বর্গ কিলোমিটার (১৪ বর্গ মাইল )। 

কেহ কে£ বলেন, কনেল জেম্ন কীডেব নামানমাবে ইহার 
নামকরণ হষ্টয়াছে । আবার অপবে বলেন, নবাধী আমলের 
“খেঞ্জরপুর? নায়েল অপত্র“শ খিদিরপুর | পুবাতন খিদিরপুর 
গঠনের মূলে ছিলেন ভূ-কৈলাশের রাজা জয়্নাবায়ণ 
ঘোষাল ( “জয়পারায়ণ খোষাপণ' দ্র) ও তাহার কয়েকজন 
বংশধর । মাইকেল মধুন্বদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হেমচন্জ্র বন্দোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্ 
বন্দোপাধায় প্রভৃতি বাংপাব কয়েকজন বিখাত কবি ও 

মনীষীর এখানে বাল ছিল । মহানগরীর আদিপর্ব হইতেই 
খিগ্দিরপুর শিল্পোন্নত শহরতলি রূপে গড়িয়া উঠিতে আগষ্ট 
করে এবং নৈসগিক পরিবেশের আশ্কুলো ইহ! বর্তমানে 
এশিয়ার বুছত্বম বন্দর বা ডক অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে । 
এই অঞ্চলে আধুনিক বন্্সম্তারে সজ্জিত ছুটি রুত্রিম 
পোতাশ্রয় আছে-_ খিদিরপুর ডক ও কিং জজ ডক। 
১৮৮৪ গ্রীষ্টাবে খিদিরপুর ডকে কাজ আরম্ত হয়। ইহার 
বর্তমান আয়তন ৮* হেক্টর (২*০ একর), গতীরতা 
১৮ মিটার (৬* ফুট )। দুইটি পোাশ্রয়ে মোট নটি 

৩৫ 

খিল 

সমুপ্রগামী জাহাজ একসঙ্গে অবস্থান করিতে পারে। 
কয়লা, লৌহ আকর প্রভৃতি খনিক্জ দ্রবা, নানাবিদ ঘন্ধপাতি 
এবং খাছশন্য এই বন্দর হইতে রপ্তানি ও আমদানি হউয়। 
থাকে । অনেকগুলি বৈদ্যুতিক ভারোঞখ্োপন যঙ্ধের (ক্রেন) 
সাহায্যে পণালন্তার চালনা করা হয়। অন্মধ্যে একটি 
যন্ত্র ২*৪ মেট্রিক টন (২৯৭ টন) পণা, উঠাইতে বা নামাইতে 
পাবে। দুইটি পোত্াশ্রয়ে ৫টি "শখ! ডক" (ড্রাই ভক ) 
আছে, সেখানে জাহাজ মেরামত কণা হয়। বিভিন্ন দিকে 
পণ্যপঞ্চালনের জন্য বন্দর মধিকর্তাদের (পো কমিশনাবুস ) 
তত্বাবধানে ৪৮৩ কিলোমিটার (৩০০ মাইল ) রেপপথ 
আছে। বন্দরের কারখানায় ৩০*৭ শ্রমিক নিমুক্ত আছে । 

এই কারখানায় সাধারণতঃ মেরাম হ শু 'ভন্বাবধানের কাজ 

হয়। সমগ্র বদর অঞ্চলে বন্দর অধিকঙাদেধ অপ্ীীনে 

৪০০০০ শ্রমিক ৭ কর্মচারী দিবারাত্র কাছ করিয়া 
চলিয়াছে-- 'আর ২০*** শ্রমিক “ডক লেখার বো$-এর 
অধীনে কাজ করে। বন্দর কর্তৃপক্ষ জল ৭ বিছ্বাৎ সরবরাত, 
হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা নিজেরই করিয়া 
থাকে । কপিকাতা পুলিশ বিভাগের একজন ডেপুটি 
কমিশনার বন্দর অঞ্চলে শাস্তি শৃঙ্খপা ও নিরাপন্তাপ জন্য 
নিযুক্ত আছেন। 

খিদিরপুর অঞ্চলে এই বৃহৎ কর্মকাঞগ্কে কেন্ত্র কবিয়া 
বহুবিধ শিল্পকারখান। গড়িয়া উঠিয়াছে | ইহার অমধো লৌহ 
বা ইঞ্চিনিয়ারিং শিল্প বিশেষ উল্লেখষোগা | প্রায় ৫০টি 
ছোট-বড় কারখানায় নানা প্রকার ভ্ুবা উৎপন্ন হয়, 

যেমন, ঞেলের মাপগাডি, সেতু নিষাণেব সাজস্বঞ্কাম, 
বন্্রশিল্পেব যন্থপাতি, বৈছাতিক সরঞ্াম, টিনেব বাক্ক 
ইত্যাদী । একটি ৮টকলে ২৫০০ শ্রমিক নিযুক্ত মাছে । 
দাগণ-পূর্ব রেলপথের প্রধান কার্ধালয় এইখানে অবস্থিত । 
অ+ খা গুদামঘর সমস্ত অঞ্চলে ছভার্য়া আছে। 

এখানকাখ জনম'খা। ন্বানাধিক ছুই লক্ষ । বুহহুর 
কলিকাতার অনেক অঞ্চল হইতেই এখানে সহন্গ সহশ্র 

লোক নিয়মিতভাবে প্রতিদিন যাতায়াত করে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ ও ম্বাধীনতালাতের পরবতী কালে থিদিরপুর বন্দর 
ও "হৎসংলগ্ন শিল্পাঞ্চল উত্নবোন্তর সম্প্রসারিত হইতেছে । 

দ্র হরিলাধন মুখোপাধ্ায়, কলিকাতা : সেকালের ও 
একালের, কলিকাতা, ১৯১৫ ; শিবলাল বন্দ্যোপাধায়, 

মহাকবি রঙ্গলাল, কল্লিকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্ | 
দিলীপ ভাগুডী 

খিঙগ কোনও গ্রন্থের পরিশিষ্ট বা পরিপূরক অংশ 'থিল' 
বলিয়। গণ্য হয় । হবিবংশ পুরাণ মহাভারতের খিলপর্ব ব! 



খিলমী 
খিল হরিবংশ নামে পরিচিত। খগ্বেদের কয়েকটি 
সক্তকেও খিল বলা হয় ( 'খগ্বেদ' ত্র )। উহ] ধগ্বেদের 
পরিশিষ্ট রূপে মূল সংহিতার শেষে মুদ্রিত হইয়া! থাকে। 
খিল প্রকরণ বিভিন্ন লুপ্ত শাখার অস্তভূ্তি বিচ্ছিন্ন মন্- 
সমূহের এক সংকলন বলিয়া মনে হয়। এই মকল মন্ত্রের 
পদপাঠ নাই $ প্রচলিত খক্-নংহিতারৰ সুচি সর্বাচক্রমণী 
অনথবাকাহ্ুক্রণী গ্রন্থেও এইগুলিব উল্লেখ নাই। স্থতরাং 
এইগুলিকে মূল সংহিতায় স্থান দেওয়া হয় ন1। কিন্তু মূল 
সংহিতাব কোন্ কোন্ মন্ত্রের পরে এইগুলির যোগ্য স্থান 
হইতে পারে, তাহার নির্দেশ পাওয়া যাষ। পরিশিষ্ট 
বলিয্ন! গণা হইলেও খিল প্রকরণের সব মস্ই খুব অর্বাচীন 
নয়। ত্রাঙ্গণাদি গ্রন্থে ইহাদের অনেক মঙ্ছের উল্লেখ আছে। 
খগ্বেদেৰ বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রিত খিল স্থক্তের সংখা 
বিভিন্ন বূপ। কাশ্মীরে প্রাঞ্ধ একখানি পুথিতে সর্বাপেক্ষা 
অধিক সংখাক খিল সৃক্ত পাওয়া গিয়াছে । শেফতেলো- 
ভিন এই খিল স্থক্তের এক পৃথক সংস্করণ ছাপিয়/ছিলেন। 
পুনার বৈদিক সংশোধন মণ্ডপ হইতে প্রকাশিত খগ্বেদ 
ঠিতার শেষে উহ টিগ্ননী ও পাঠাস্থর সহ স্থান পাইয়াছে। 

খিলকক্ত গুলি পাচ অধায়ে বিভক্ত । গ্রস্ত রাত্রিস্ক্ত 
নিবিদ্ধায় প্রেধাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মন্ত্রমূহ খিশ প্রকরণের 
'অন্তর্গত। 

দ্র খগ্বে সংহিতা, চর্থ ভাগ, বৈদিক সংশোধন মণ্ডল, 
পুনা, ১৯৪৬) 0. 50100661010, 48190121916) 065 

78649, 03125121005 1906. 

দর্গাসোহন ভট্টাচার্খ 

খিলজী, খলজী ভারতে খিলঙ্গীগণ মাত্র ত্রিশ বৎসর 
বাঙ্জন্ব করেন (১২৯০-১৩২৭ আ্রী)। তাহাদের উৎপত্তি 
সম্বন্ধ যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে অনেকের বিশ্বাস 
এই যে আকগানিস্তানের শন্তর্গত খলজ দেশ তাহাদের 
আদি বাসভূমি। মধ্য এশিয়ায় মঙ্গোল আক্রমণের চাপে 
€ গজ্গনভী ও থুরী শাক্রমণের প্রবাহের সঙ্গে খিলঙীরা 
ভারতে চলিয়া 'মাসেন। 

খিপজী বা খপঙ্জী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালুঙ্দীন 
ফিরোজ ছিলেন বলবনের পৌন্স মুইচ্জুদ্দীন কাইকোবাদের 
সর-ই-জান্দার (প্রধান শরীররক্ষী ) ও সামান প্রদেশের 
শাসনকর্তা । মুইজ্ুন্দীন ও তাহার শিশুকে হত্যা 
করাইয়া ও নানা চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া ভিনি সিংহাসন 
অধিকার করেন ( ১৩ জুন, ১২৯০ খ্রী)। 

অভিজ্ঞ ও সফল সেনাধ্যক্ষ হইলেও সুলতান জাঁপালু- 
গ্রীন ফিরোদশাহ. খিলজী ( ১২৯০-৯৬ এ) প্রথমে জনপ্রিয় 

খিলজী 

হইতে পারেন নাই। জালালুদ্দীন ধর্মপ্রবণ ও দয়ালু 
ছিলেন। তাহার চরিত্রে বাজোচিত দৃঢ়তা ছিল না। কিন্ত 
শাসন পরিচালনার জগ্ প্রয়োজনীয় বিচক্ষণতা জাজালু- 
দ্বীনের ছিল। দাঘবিত্বপূর্ণ পদে তুক্ীগণকে নিযুক্ত করিয়া 
ভিনি তাহাদের প্রতিকূলতা ক্রমে ক্রমে জয় করিতে সমর্থ 
হন। অত্যাচার ও বক্তপাতহীন শানস্থিপূর্ণ শামনই ছিপ 
তাহার লক্ষ্য । চাখ্সিজ্রিক ছুর্বলতার জন্ তাহার পক্ষ্য 
পূর্ণ হয় নাই। অল্পকালের মধ্যেই অরাজকতা ও বিদ্রোহ 
দেখা দিপ | বলবনী মালিক কারা-মানিকপুরেব শাসনকর্তা 
ছজ্জু (সুলতান মুদ্ী্বদ্দীন ) বিদ্রোছ ঘোষণ। করেন 
(আগস্ট-সেপ্েমত্বর, ১২৯ গ্রী)। বিদ্রোহীকে পরাজিত 
করিয়া9 জালালুদ্দীন যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন । জাশানু- 
দ্বীন খিলজীবর বৈদেশিক শীতিও ছিল ঢুধশ। 

অযুধানের শেখ ফরিছুদ্দীন গর-ই-শকরের শিষা, 
পারশ্তবামী, পিংহাসনলিপা,, খপিকা পদপ্রাথী, দরবেশ 
ডেকখারী মিদি মৌলাব কৃঢ ষড় যঞ্ের জাল জাপাপুখীন 
দুচ হস্তে ছিন্ন করিয়া ( খেক্রয়ারি-যার্চ, ১২৯১ শ্রী) আহার 
প্রাণনাশ করবিপেন। স্থলঙাণ পাবশ্তগাস ছুলাঞ্তর শৌৰ 
আবদুক্লার মঙ্গোল আরুমণণ্ড (১২৯২ শ্রী) এািরোধ 
করেন। চেঙ্গিজ খানের পৌর উপ্পু এখানে বমবাস 
কৰবিতে আসিলে স্বীয় কন্তার সহি » বিবাহ দিয়া ঠাহাকে 
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবাইপেন। তাহার অচচবণ্ 
দিপ্নীর উপকঠে 'নব মুসলমান” নামে পবিচিত হইপেন। 
মঙ্ষোল আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য স্থুপহাণ হ্বী 
পুর আরকলী খাকে লাহোর, মুপশান ও পিঠ গদেশেব 
শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি বাজপুতদের নিকট তইতে 
মন্দোর পুনরুদ্ধার করেন (১২৯২ শ্রী) ও খইণ দ্থিতীয়বার 
আক্রমণ করেন। 

তরুণ খিলজীগণও নথুলাহানের শান্তিনীতির বিপক্ষে 
ছিলেন এবং ইহাদের নেতা হইপেন রাহা ভ্রাতুম্পুণ ও 
জামাতা আলাটদ্দীন। তিনি মাপব (১২৯২ শ্রী) ও 
দেবগিরি (১২৯৬ শ্রী) জয় করার পর স্েহান্ধ পিতাকে 
হা করিযা নিজে স্থণতান হইলেন (“আলাউদ্দীন 
খিলজী” দ্র )। 

আলাউদ্দীনের মৃত্যুতে খিলজী দরবারে প্রবণ অন্বঙ্স্থ 
শুরু হইল। মালিক কাছুর স্থলতালের এক পুত্র (মুবারক ) 
ও এক মহ্ষীকে বন্দী ও জ্যেষ্ঠ 'দুই পুত্র (খিজির ও 
শার্দী )কে অন্ধ ও বন্দী করিয়ঠি অন্ত এক মহিষীকে 
বিবাহ করিয়! ও তাহার শিশুপুত্র ( সিহাবুদ্দীন ওমব )-কে 
সিংহাসনে বসাইয়! সর্বশক্তিমান হইয়া উঠিলেন। খিপমীগণ 
কাছুরকে যার ৩৫ দিন রাজের পর নিহত করে। 

৩৩ 



থিলাফৎ আন্দোলন 

আগ্পাউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র বন্দী মুবারক মুক্তিলাভ করিয়া 
প্রথমে সিহাবের প্রতিনিধি (রিজেণ্ট )-রপে রাজ্যশাসন 
করিতেন কিন্ত শীশ্বই শিশুরাজাকে অন্ধ ও বন্দী 
করিয়া সুলতান কুতবুদ্দীন মুবারক শাহ, নামে সিংহাসনে 
আরোহন করিলেন (১৩১৬-২০ শ্বী)। তিনি আলাউদ্দীনের 
কঠোর বাধা-নিষেধ তুলিয়া! দেন এবং খিজির খাঁকে হত্যা 
করেন। তিনি গুঙ্গরাত ও দেবগিরিতে বিজ্বোহ দমন 
করেন ও নিঙ্জেকে খলিফা বলিয়া ঘোষণ। করেন। তাহার 
প্রিয় উজির খুলর খ! দাক্ষিণাত্যে বগলের রাজাকে 
পরাজিত করিয়া মা'বারের দিকে অগ্রমর হন। অবশেষে 
বিশ্বাঘ।তক খুসকুর প্ররোচনায় মুবারক নিহত হন । খিলজী 
শাসন মাপ হইল । 

খসরু ছিলেন গুঈরাঁতের বববারী অথব! পরবারী নামক 
বংশোদুত। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভাহার নাম 
তহয়াছিণ হাঁসান। মুখারক শাহ তাহাকে খুপক্ থা 
উপাধি দিয়া উজির করিয়াছিলেন । তিনি এখন নাসিবন্দীন 
খুসক্ শাহ, উপাধি লইয়া সিংহামনে আরোহণ করিলেন । 
বনী মতে খুলক শাহ, ধিন্দুবাঙ্গা স্থাপিত কবিবাধ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । কিনে ইহা ভ্রান্ত ধারণা । প্রায় চাব মাস 
পবে তাহার অভ্রঞাচারপূর্ণ শাসনের অবসান ঘটাইলেন 
পাঞঈাবস্থিত দীপালপুরের শাসক্ক তোগপকবশীয় গাজী 
মালিক (গিয়ানুদ্দীন হঘপাক শাহ, সেপ্টেম্বর, ১৩২০ শ্রী) 

দ্ধ [9৬711 10958 4, 1715019 ০1 16016901 1101৫, 
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15141)15 (129০-7320), 41101751084, 19503 1২, 0, 

1৬910010001, ০৫. 11061715019 211৫ 11106 ০1 (72 

11101) 1001)16, ০1. ৬1, 0077085, 1960. 

ভগদীশনারাধণ হবকাও 

খিলাফ€ আন্দোলন খলিফা” শব্ের অর্থ উত্তপাধিকাবী 
বা দায়াধিকারী। সংস্থাটির নাম 'খিলাফৎ ( থিপিফা।' 
দ্র)। 

হজরত মহম্মদ? ঈশ্বরের প্রতিভূ শ্বব্ূপ দুসলিম সমাজের 
নেতৃত্বের দায় গ্রহণ করেন । কোনও মানবগোগি নির্বাচনের 
দ্বার। তাহাকে ক্ষমতায় প্রতিষিত করে নাই; ইসলাষে 
নীতি অন্থুমারে রাজশক্তি ঈখরের প্রতিভুত্বের উপরেই 
নির্ভর করে। শাসকের উপরে শুধু মুসন জনগণের 
নহে, তাহাদের দ্বারা অধ্যুষিত ভূখণ্ড ও পবিজ্র ধর্মস্কান- 
সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ন্যস্ত থাকে। 

হজরত মহুণ্মদের তিরোধানের পর গ্রীন্টীয় ৬৩২ হইতে 
১৯২২ অব্য পর্যন্ত ৯৮ জন খপ্িফ! পর পর ইসলামের নেতৃত্ব 

খিলাফৎ আন্দোলন 

গ্রহণ করেন। কখনও উন্নৈয়দ, কখনও অব্াাসিদ, কখনও 
অটোম্যান বাজবংশের অধিকারে থিলাফৎ '্সব্যাহণতভাবে 
পরিচালিত হয়। ১৫১৭-১৯২২ খ্রীষ্টাব পর্বন্থ তুরঙ্ধের 
অটোম্যান বাদশাহ, খলিফা বপিয়। স্বীকৃত হন। 

১৮৭৬-৭৮ শ্রীষ্টাকে শ ও তুরস্কের মধো যুদ্ধ বাধিলে 
ভারতীয় মুসণিম সমাজে চাঞ্চল্য দেখ! যায়। ১৯১১ 
গ্রষ্ঠাকে ইতালির সহিত মুদ্ধকালে তাহা আর বুদ্ধি পায় । 
অবশেষে ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের অস্থে যখন 
কার্মতঃ তুরস্ক মান্রাজোর বিলোপ নাধন ঘটে তখন ভারতীয় 
মুসলিম সমাজে অলন্যোষ ব্যাপকভাবে ছডাইয়! পডে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় মুসলিম সমাজ ও 
সৈনিকগণের আগ্গতা রক্ষার জন্য ই'রেজ সবকার তুরস্ক 
গাম্রাঙ্গা সম্পর্কে যে সকল প্রতিশ্রতি দিয়াছিলেন, যুদ্ধান্ছে 
সেগুপি রক্ষিত হয় নাই বলিয়া ভারতেব মুসলিম নেতৃবুন্দ 
মনে করেন। প্রতিকাধার্থে ১৯১৯ ত্রীষ্টাবের ১১ নভেম্বর 
বোদ্বাই শহরে সেণ্টাল খিলাষৎ কমিটি স্থাপিত হয়। 
বালগঙ্গাধর টিলক, মদনমোহন মাপনা, মোতীল!ল নেহরু, 
গান্ধী পপ্রমুখ নেতৃবুণ্ন মুপপিম দাবির প্রতি সহাযাভুতিসম্পন্ 
ছিপেন। 

১৯২০ গ্রীষ্ঠাবের ফ্রেকুয়াৰি মাসে অপ-ইিয়া খিলাফৎ 
কনফারেন্সের প্রতিনিধিদণ ইংল্যাণ্ডে তুবস্কের সহিত 
শান্ঠিব শর্ত সম্পর্কে স্থপারিশ করিতে যান, কিন্ত কোনও 
ফপলাভ হয় নাই। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্ষের ১০ মণ গান্ধীজী 
এক বিবুতিতে খিপাফৎ দাবির ধমথনে অসহযোগেব এক 
কর্মহ্চি প্রকাশিত করেন। তাহার পরামর্শে ১৯২০ 
্ীষ্টাকের ২৮ মে সেপ্টণল খিলাঘৎ কন্কারেন্স ব্রিটিশ 
শাসনের বিরদ্ধে অসহযোগের বিস্তৃত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 
(লাফৎ আন্দোলনে মওলানা মহম্মদ ও শওকৎ আলী, 
আবুল কাপাম আজাম, আবছুল বানি, হাকিম 'আজমল 
খাঁ, সৈছৃদ্দীণ কিচলু প্রমুখ অনেকে অগ্রণী ছিলেন। 

অমৃতপরে ১৯১৭ গ্রীষ্টান্ে এবং কলিকাতায় ১৯২০ 
খ্ীষ্টাকের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেমন ভারতেব জাতীয় 
দাবিসমূহের সহিত খিলাফতের দাবিকেও সংযোজিত 
করেন। কিস্ক মুসলিম সম্গ্ুদায়ের পক্ষে ভারতের বাহিরে 
কোনও রাষ্ট্রের প্রতি আন্গত্যের মহিত ভারতের জাতীয় 
দাবিকে সংযুক্ত করার ভবিষ্যৎ কুফল সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র 
পাল বিশেষভাবে দেশকে সতর্ক করিয়া দেন। তত্মতেও 
অনহযোগ আন্দোলনের সহিত সংযুক্তভাবে খিলাফৎ 
আন্দোশন বমবাধিক কাল চলিতে থাকে । 

কেমাল আতাতুক ১৯২২ খ্রীষ্টাব্ধের নভেম্বর মাসে 
তুরস্বকে ধর্মনিরপেক্ষ বাষ্টে পরিণত কৰিলে ১২৯০ বৎসরের 
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খুন! 

পুরাতন খিলীফতের বিলোপসাধন ঘটে । তুরস্কের তদানীস্তন 
সম্রাট ও ইসলামের খলিফা! সথইট্জাবল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। 

ইহার পর ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মুললিম 
সম্প্রদায়ের সমর্থন উত্তরোকব হাম পাইতে থাকে । 

র শির্মলবুমার বু 

খুলন| পূর্ব পাকিস্তানের জেলা ও শহর। জেলার অবস্থান 
২১০৩৮ হইতে ২৩০১ পূর্ব এবং ৮৮০৫৫ হইতে ৮৯৫৯ 

উত্তর । ১৯৪৭ গ্রষ্টাবে ভারত বিভ।গের পর খুলনা জেলা 
পূব পাকিস্তানের অন্ভুক্তি হইযাছে। ইহাব উত্তরে 
যশোহর, পূর্বে বরিশাল এবং পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ 
পরগনা জেলা । পুব দিকে মণুমতী বলেশ্বর নদী, পশ্চিমে 
ইছামতী-কালিন্দী নী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ইহার 
প্রাকৃতিক সীমানা ১ উত্তরে কোনও প্রাকৃতিক সীমান! 
নাই। ইহার সদর খুপনা শহর ২২০৪৯ উত্তব এবং 
৮৯০৩৬ পূর্বে 6ভরব নদীর উপর অবস্থিত। জেলার মোট 
আঘতন প্রায় ১২৪৫৮ বর্গ কিলোমিটার (৪৮১০ ব্গ 
মাইল )। 

গাঙ্গের ব-দ্বীপের অন্তর্গত এই ছুভাগ গঙ্গার শাখা- 
উপশাখায় প্রবাহিত পপিমাটির দ্বারা গঠিত। অল্লাধিক 
বালুকা মিশ্রিত বলিযা এই মাটির রঃ ঈষৎ পাটঙবর্ণ। 
ইহার নদ-নদী অস'খ্য | পুব হইতে পশ্চিম দিকে সমান্তপাল- 
ভাবে এব, প্রায় সমদৃবর্তী হইযা মদুম ভী-হরিণঘাট।, 
ভৈরব-কূপসা-পুশতব, শদ্র-শিবসা, কপোতাক্ষী-কয়রা- 
আভপঙ্গানিয়া এবং ইছামতী-কালিন্দী-ঝামঙ্গপ-_- এই 
প্রধান নদীগুলি দক্ষিণ অভিমুখে সমুদ্রগামী হইয়াছে । 
এই সকল নদীতে প্রায় সবত্রই জোয়ার-ভাটাএ প্রবাহ 
বর্তমান এবং নদীর জল৪ অল্লবিস্তর লবণাক্ত । 

ইহার দক্ষিপাংশে সুন্দরবন | সুন্দরবনের প্রধান অ'শ 
খুলনা জেলার অন্তর্গত এবং জেলার অর্ধাংশ জুভিয়া বিশ্বাত। 
খুলনায় সুন্দরবনের জায়তন ১৯৫১ খ্রষ্টাকের আদমশুমার 
অনুযায়ী প্রায় ৬০০১ বর্গ কিলোমিটার (২৩১৭ বর্গ 
মাইল)। একাধারে লবণাক্ত ও মিষ্ট জল-মাটির জন্য নুন্দর- 
বনে এক বিশেষ ধরনে বৃক্ষলতার সমন্বয় ছটিয়াছে। সুন্দরী, 
পশুর, বাইন, কেওড়া, গরান, গর্জন, গোল প্রভৃতি ইহার 
প্রধান বৃক্ষ | বুন্দরবনের জীব্জন্কর মধ্যে "রয়্যাল বেঙ্গল 
টাইগার” নামক অতিকায় ব্যাপ্র, চিতা, হরিণ, শূকর, বানর, 
কুমির, হাওর ও নানা প্রকার বিষধর সর্প উল্লেখযোগ্য । 
কাঠ, মাছ, মধু, মোম গোলপাতা প্রভৃতি ইহার অর্থকরী 
উত্পন্ন ভরব্য। 

খুলন! 

১৯৫১ খ্রীষ্টাকের আদমশ্ুমারে জেলার পোকসংখা। 
নিয়োজভাবে বিধুত হইয়াছে -- 

১০৪১ রী ১৯৫১ খর 

মোট লোকনংখা! ১৯৪৪৪১৮ অমন ২৬৭৯৬১১ জন 

মুসলমাণ ৪৯-৩৫% ৫8-৫8% 
হিন্দ ৫১৩১ / ৪৫ ২২% 
অন্তন্ঠ *৩২% ২৩% 

প্রাতি বাঁ কিলোমিটাবে বদঠি ১৬১ জন ১৭১ ভান 
€ প্রতি বর্গ মাইলে বসতি ৪*৪ ভান ৪৩২ জন) 

জেলার গড় বৃষ্টিপাত ১৯০৫ মিলিমিটাব। সমগ্র 
ভূমির শতকরা ৫৪৮২% অংশ বণ জঙ্গলে আবুত এবং 
৩৯ ৮২% অংশ করিকাধে নিয়োজিত । ইহার মধ্যে ৫২২৬৭ 

হেইুর (১২৯১৫০* একর ) ধান, ৯২১৯ হেব (২২২৮৫ 

একর) পাট, ৫৬৭ হেক্টর (১৪০০ একর) তামাক 
এবং ৪৮৬ হের (১২৭ একর) জমিতে উক্ষু চাষ 
হয়। 'গত্দ্ভিন্ন অন্য প্রধান উত্পন দ্রব্য হইণ পান, 
হ্থপারি এব" নাধিকেল। মেচ 9 অন্যাগ্ত বিষয়ের উন্নতিব 
জন্য এখানে এফ এ. -র (দ্র &. 0) সাহাযো গঙ্গা 

কোবাডক ( কপোতাক্ষী ) বন্ুমুখী প্রকল্পের পবিকগ্পনা 
বঠিয়াছে। মংস্ব শিকাৰ ৪ বাবসায় এখানকার বহু 
লোকের উপজীবিক।। উহ্তাদেব মোট সং্থা। ১৩৮৩৫ 
জন অর্থাৎ পোকনহখ্যাব অন্কপাতে প্রতি হালদাবে প্রায় ৬ 
জ্ণ। 

ছোটখাট কুটির শ্ল্পি সস্থার মেট পা ১৯৮৩৯ ১ 
তন্মধ্যে বন্্াদি ব্যনের কাজে ৫৮০৪ খাশি ঠাত গাছে । 
এখানকার বড শিল্প বপিতঃ ছইটি চাউল কপ, দুইটি 
কাপের কল এবং একটি দিয়াশলাট কাবথানা। 

খুলনা শহর এই জেলার সবাপেক্ষা প্রসিগ্ছ বাণিজ্য- 
কেন্ত্র। এই জেলা আমদানি-রপাশি দ্রবোর কেনাবেচা 
চলে সাগ্লাহিক হাটের মাধ্যমে । এই ধরনের প্রমিষ্থ ৪ 
বৃহৎ হাটগুলি হইল . বডদল, শশুবাকী, ডুমবিয়া, চাল্ণা, 
চুকনগর, কলারোয়া ও মোরেলগঞ্জ । 

নদী-নাপায় পূর্ণ খুলনা জেলায় জলপথই যাতায়ানের 
প্রধান অবলম্বন। খুলনা শহর ঠিমার পাইনের একটি বৃহৎ 
কেন্দ্ু। এখান হইতে চুকনগর ও সাতক্ষীরা বাতীত 
বরিশাপ, ঢাক1, নড়াইল, মাগুবা, বোয়াপমারি এবং 
তারপাশা যাইবার নিয়মিত ট্টিমার লাইন আছে। অল্ল- 
বিস্তর দূরে যাইবার জন্য অসংখা টাবুরে নৌকা। ও 'গয়না”-র 
নৌকা আছে । খুলনা-বনর্গা রেল লাইনের ২৩ কিলোমিটার 
(১৪ মাইল) এই জেলার অভ্যন্তরে ইহা তিন খুলনা 
শহরের অপর পারে রূপস! হইতে বাধধগরছাট পর্ধন্ত ৩২ 
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খুলনা 

কিলোমিটার (২* মাইল ) ছোট রেলপথ আছে। ছ্গেপায 
পাক রাস্তার পরিমাণ মোট ১*৯ কিলোমিটার ( ৬৮ 
মাইল ) এবং কাচা বস্তার পরিমাণও খুব কম নহে। 
কিন্তু অসংখা ন-নদীর জন্য কোন সুদীর্ঘ টানা 
রাস্তা নাই বলিশেই চপে। চাশনার সন্নিকটে পুস্ত 
নদীর কূপ সমূদ্রগামী জাহাজের একটি বদ্দৰ তৈয়ারি 
হইডেছে। 

জেলায় হাই স্কুল ৪৫টি। প্রথম শ্রেণীর কলেজ ২টি : 
একটি দৌলতপুবে এবং আব একটি বাগেরহাটে । 

জেলায় ৩টি মহকুমা-_ খুলন! লদখ, বাগেরহাট এনং 
সাতক্ষীরা । সমগ্র জেলায় ২২টি থানা আছে। খুপনা 
জেলায় মোট গ্রামের মণখ্যা ১৪২৪ । 

খুপনার অবণ্য অঞ্চপ বিজাইড বা সণ্রক্ষিত। ইহার 
শালনের জন্য একজন পান্থ কর্মচাবী পৃথকভাবে নিযুক্ত 
আছেন । 

ভাগারগী ও পন্মার মধাবতী ছ্বীপাক্ণতি স্থান আদি যুগে 
বকছ্ীপ বা উপবরঙ্গ নামে অভিহিত ছিপি। খুলনা ভূাগ 
ইহারই দাখন। গে। 

প্রতি পা ছয় শত বংসর অন্তর হুন্দরবন অঞ্চলের 
অবনমন ঘটায় এই ঘুগ্র উতিহাসিক শিদর্শন প্রায় বিলুপ 
হইয়াতছে। 

মুসলমান ভ্ুকগীগণ ১২০০ গ্রীষ্টান্ে গৌড দখল করার 
পবণ্ প্রোধ একশত ব্সর মেনবংশ পূর বঙ্গে রাজত্ব করবেন। 

এই সময়ে খুপনা অঞ্চল তাহাদেব বাজাবুক্ত ছিল। 
পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে খা জাহান নামে একজন 

গৌডা ধাখিক মুস্পমান বাগেখহাটে ষাট গণুক্ঘ মসজিদ 
শিমাণ করেন। ইহা ৪৯ মিটার (১৬৭ ফুট) লম্বা 9 
৩৩ মিটার (১০৮ ফুট) চণ্ডডা এবং পূর্ব পাকিস্তানের 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মসভিদ | ইহার তিন মাইল উকব-পৃবে 
থা জাহানের সমাধি-ভবন আছে। 

১৪৫০ গ্রীষ্টাব্ে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব যবন হবিদান ঠাকুর এই 
জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার সোনাই নদীর তীরে কণাগাছি 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 

মোগল আমলে এই জেলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা বঙ্গ দেশে বার-ভুঞ্জার অন্যতম ভূঞা 
মহারাজ প্রত্শপাদিত্োের আবির্ভাব ( 'প্রতাপাণি ০া? ড্র )। 

ওয়ারেন হেঠিংস ইংরেজ শাসন প্রতিষ্িত কৰিতে সমগ্র 
দেশকে কয়েকটি সার্কেলে বিভক্ত করেন । খুলণ৷ এই সময় 
যশোহর সার্কেলের অস্ততূক্কি হয়। যশোহর সার্কেলের 
সর্বময় কর্তা ছিলেন হেস্কেল সাহেব। ১৭৮৬ গ্রীষ্টাে 
ঘশোহর সার্কেলের |ক্দংশ লইয়া যশোহর জেলা 

খুলন। 

গঠিত হয়। খুলনা ভূভাগ তখনও যশোহর জেলার মধ্যে 
থাকে । 

বর্তমান খুলনা শহরের পুর্ব পার্খে তালিবপুবে 
খুল্ননেশ্বরী দেবীর মন্দির ছিল। সম্ভবতঃ উচ্াা হইতেই 
খুলনা নামে উৎপত্তি । বেনি নামে একজন সৈনিক 
এই তালিবপুরে আলিয়া দমিদারি পত্তন এবং নীল এ 
চিনির কারবার আবস্ক করেন। অন্বান্ত নীপকরের মত 
রেনি সাহেব৪ অত্যাচার করিতে থাকিলে 'অধীম সাহসিক- 
সকার সহিত শিবনাথ ঘোষ, চন্দ্র দন্ত, সাদেক মোল্লা প্রন্ভুতি 
্টাহাব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই সমস্ন নীল ও চিনি 
ব্যবসানীদেব স্বার্থে খুলনা মহকুমা গঠিত হয় (১৮৪২ শ্রী)। 
খুলনাই বঙ্গ দৈশের প্রথম মহকুমী | 

নীলবিঞ্রোহের প্রধান কেন্দ্র যশোহর 9 নদিয়া হইলেও 
তাহার প্রভাব খুলনা জেলাতেও বিস্বৃত হয। এখানে বহু 

নীলকুঠি ছিশ। তাহ] ছাডা, মোবেপগঞ্জে মোবেপ সাহেব 
জমিদারি পল্ুন করিয়া প্রজ্গাপীড়ন শুঞ্চ করিণে স্থানীয় 
মাণছব্বর বহিমুল্লাব নেতৃত্বে এক বিত্রোহ হয় এক ছোটখাট 
খণ্ুযুদ্ধ ঘটে । এই সময় বস্থিমচন্দ্র চট্টোপ'ধায় ছিলেন 
খুলনা মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । বস্থিষচন্ত্র মোরেশ 
সাহেব ও ভাহাব দশবলকে কঠোব হস্তে এবং 'অলীম 
সাহমিক তাব সক্ষে দমন কবেন। 

নীলবিঘ্রোহ এব" এই সকল হাক্গামাব কলে সাতক্ষীর! 
ও বাগেরহাট-__ এই ছুইটি পৃথক মহকুমা হুট হয়। ইহার 
পর ১৮৮২ খ্রীষ্টাঝে স্র্দরবন অঞ্চলে শাসন শপ্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য বাগেরহাট, খুলনা সদর এবং সাতক্ষীবা 
*হকুমা লইয়া! খুলনা জেলা গঠিত হয়। এই জেলার 
প্র নজ্ষ্টবা স্বান হইল : ঈশ্বরীপুরে যশোরেশরীর শীঠমৃতি। 
ভরততন্মনার বৌদ্ধন্ডুপ ১ বাগেরহাটের সন্গিকটে শিববাড়ির 
শিবমৃতি (আপলে উহ] বুদ্ধ-প্রতিমা ); বাগেরহাটের খা 
জাহানেব “ষাট গথুজ” , ধূমঘাটের টেঙ্গা মসজিদ, ত্িকোণ 
মন্দিণ এবং প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর অন্যান্ ধবলাবশেষ ) 
ডাশ্ববেলীর উত্তু্গ সমাজ মন্দির , সুন্দরবনের অভান্তরে 
সেখের টেকেব অভগ্র মন্দিব; বাগেরহাটেত্র নিকটে 
“কালার মঠ ; সবোপতি সুন্দরবন ও উহার জীবজন্ধ। 

দ্র সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহব-খুলনার ইতিহাস, ১ম ও ১য় 
খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩-১৯৬৫ ১ চা) ঢু. 08181060 
[66046 71115101901 016 51111606015, 1070ঠ) 1765 

60 1870, ০210008, 1934 11. ৩. ৩. 07121165, 

86112৫1 1015010% 3452625 : 1610811776, 0810009, 

1908; ১ 0. 7১191000021, 24. 1105 776609 ০0) 

)817201, ০1. 1, 104008, 1943 71]. টব. 99101:2, 6৫. 
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খুশরোজ 

71562115050 80826], ৬০1. [1 109008, 1948 ; 

1365 17102, 417 12001101110 03608121219 ০77৫5 

10145607, [5010005 1958, 

থুশরোজ নওরোজ ড্র 

খুশহাল চাদ নামে মষ্টাদশ শতাবীতে কয়েকজন 
বিভিন্ন বাকি ছিলেন, যথা খুশহাল চাদ জগৎ শেঠ, ঈন্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির গট়িশাস্থিত এক গোমস্তা ৪ ইতিবর 
আলি খার পেশকাব। ইহাদের মধ্ো খুশহাল টাদ জগং- 
শেঠই বিশেষ বিখাত। এখানে কেবল তাঙারই বিবএণ 
লিখিত হুইল । 

জগৎশেঠ পরিবারের ফতেটাদের মৃত্যুর পর (১৭৪৪ 
ত্র) বংশের গৌবব বক্ষা করেন তাহার উত্তরাধিকারী 
মহতাব চাদ জগৎশেঠ ও মহারাজা শ্বরূপচা্দ। খুশহাল 
চাদ ছিলেন ফতেটাদ্দের পৌর, মহতাবের জোষ্ঠ পুন্ন। 
মহতাবের ভ্রাতা স্বরূপটাদেব জোষঈ পুত্র ছিলেন উদমটাদ 
বা উদ্ৎচাদ। সমসাময়িক ফারমী পত্র-পর্ীতে আমরা 
খুশহাল ও উদয়ের নাম একসঙ্গে পাই। 

পলাশীর যুদ্ধের পর ( ১৭৫৭ খ্রী ) *্ঠে বংশের অবনতি 
দেখা দেয় । নবাব মীর কাশিম মহতাব ও ম্বব্ূপ চাদের 
উপর নানাবিধ অত্যাচার করেন এবং ইংরেজদের শান্গকৃল্য 
করায় অবশেষে ইহাদিগকে হতা] করেন । খুশহাল টাদ ও 
উদয় চাদ 'আপন আপন পিভার মুত্র পর (১৭১৩ শী") 
পারিবারিক 'অবন্থার উন্নতি মাধন করেন। ঈস্ট ইণ্রিয়া 
কোম্পানির গভর্নর ও নবাৰ মীর জাফর উভয়েরই সহি'ত 
ইহাদের সম্বন্ধ গ্রীতিপূর্ণ ছিল। ১৭৬৪ গ্রীষ্টাঞে পাটনা ও 
মুশিদাবার্দে গোলযোগের সময় ইহারা নিরাপত্তার জন্ত 
সপরিবারে কলিকাতায় আপিবার অনুমতি প্রার্থনা কবেন। 

১৭৬৫ ্রীষ্টাব্ের মে মাসে লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বার 
ভারতবর্ষে আমিলে খুশহাল চাদ ও স্বরূপচাদ তাহাদের 
প্রান্তন প্রচ ও রক্ষক" লাইভের নিকট নিজেদের দারিদ্র 
অপনোদন মানসে পাচটি ম্বর্মোহরের উপঢৌকনের সহিত 
মীর কাশিম-কৃত অত্যাচারের বিবরণ দিয়া এক আহ্ব্দনপত্র 
পাঠান (১০ মে)। ক্লাইভ প্রথমে তাহার্দিগকে আশ্বাস 
দিয়াছিলেন কিন্ধ পরে (নভেম্বর ১৭৬৫ গ্া) তাহাদের 
কঠোর সমালোচনা করেন। 

দেওয়ানি সনন্দ দানের পর (আগস্ট ১৭৬৫ গ্রী) শেঠ 
পর্ষিবারের সহায়তায় আর রাজস্ব দেওয়া হইত ন|। 
ট্রেঙ্জারি বা রাঙ্গকোয কলিকাতায় স্থানাস্তরিত হইলে 

খে 

জগৎশেঠ পরিবার আর কোম্পানির ব্যাঙ্কার রছিলেন লা। 
তাহাদের সমৃদ্ধির উৎস শুকাইয়। গেল। 

১৭৬৬ শ্রীষ্টাব্ধে সম্রাট শাহ আলম খুশহাল চীনকে 
জগৎশেঠ ও উদ্য়্ঠাদকে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত 
করেন । 

খুশহাল টাদের বয়প যখন মাত্র ২১ বৎনব ছিল, তখন 
ক্লাইভ তাহাকে ঈন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির খাজাঞ্চি নিমুক্ত 
কবেন। ১৭৬৬ ও ১৭৭০ খ্রীষ্াকে যে সপ্ধি হয় তাহাতে 
অগংশেঠের নাম অর্থমচিব ( ম)ানেজার অফ ফিনাল্সিয়াগ 
আফেয়ার্প) রূপে উল্লিখিত আছে। ইহা তাহার পক্ষে 
বিশেষ সম্মান ও দায়িত্ব জানের পরিচায়ক । ক্লাইভ 
উাহাকে এই কার্ধের জন্য তিন লক্ষ টাকা বেতন দিতে 
চাহিয়।/ছিলেন কিন্তু তিনি আরও অধিক লাভের আশ 
ঝাজি হন নাই। ১৯ বৎসর এই কার্ধ সম্পন্ন করা পর 
তাহার মৃতা হয়। 

খুশহাপ চাদ তাহার নিজের পরিবাপবর্গকে অনেক 
টাকা তে। দিতেনই, তদ্বাতীত পরেশনাথের পাথাদের৪ 
অনেক দাশ করিয়াছিলেন । তাহার মুতার পর এই 
পরিবারের অবশিষ্ট সমৃথিটত9 নষ্ট হঘ। কণিত আছে 
তিনি অনেক ধন ভূগঞ্ে প্রোথিত করিয়া রাখিবাছিলেন 
কিছ আক্ন্মিক মুত) 5ওয়াম ইহার কোনও হদিস পাওয়। 
যায় নাই। শিজে অপুতক ছিলেন বপিক্না তিনি ভাহার 
ভ্রাতৃশ্পুষ হরকচাদকে দত্তক হিমারে গ্রহণ করেন। হন্রেন 
কোম্পানি সম্রাটকে না জানাইয়াই তাহাকে জগংশে 
উপাধি প্রদান করেন। 

দ্র 0010%721 0 7205101) (017651901101806, ৮০15, 

1-5, 08100008, 1997-30 ; 7. 77, 2011 ৬719), 4 

[21১09 0) ৮1515107920 10157061590) 19027 

]. ত্র. 110016১1709056 0: 187891 ১০০, 791/891 1১45% 

&. 176561%, ৮015 কেশ টি, তি, 8101045260- 

11017110 [71501 ০1 93217£1, ৬০. [, (58100609১ 199]. 

গুগদীশশারায়ণ সরকার 

থেনুর তালগোহের গাছ (ফ্যামিপি-পাল্মী, চ৪70115- 
ঢ210196 )। বিজ্ঞানসম্মত লাম ফোয়েনিক্সা সিল 
তেখ্িস্ (77:92715 501585৮75) | খেজুর গাছের দীর্ঘ, 

শাখাবিহীন কাণ্ডের মাথায় পত্রধ্নুকুট থাকে এবং কাগুটি 
পত্রমূল দিয়া আবৃত থাকে । পরতাগুলি পক্ষণ ( পিনেট ) 
ও প্রায় ৩-৪ মিটার লঙ্বা। ইহাদের অগ্রভাগ কাটায় 
পরিণত হয়। থেজুর গাছের পুংও স্ত্রী -পুক্প পৃথক পৃথক 
গাছে জন্মায়; ফুলগুলি ছোট ও শাদ রঙের এবং স্ত্রী ও 



খেতমনতুর 

পুরুষ ফুলের মঞ্জপী-দণ্ডগুপি নৌকার মত মগ্জরী পত্র দিয়া 
আবুত থাকে । ফল সাধারণতঃ কমলা রঙের এবং প্রায় 
ও সেটিমিটার পন্থা , বীজ অত্যন্ত কঠিন । 

খেছুর গাছ ভারতবর্ষের সর্বজরই, বিশেষতঃ উত্তর 
পশ্চিম ভারতে জন্মায়। তবে এই গাছ প্রধাণতং মক 
অঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় পা দয়া যায। 

পূর্ব পাকিস্তানে ও পশ্চিম বঙ্গে শীতকালে খেছুবু গাছে 
মাথার কাছে কাণ্ডের কিছু আশ ঠাছিখা রস সংগ্রহ ক! 
ছয। এই বসে শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ শর্বরা ৪ প্রচুর 
ভিটামিন থাকে | এই রদ জাপ দিয়া খেজুব গুড তৈষারি 
কবা হয় ( “ড়? )। খেছ্গুব রস গাজাহয়া তাড়ি 
উৎপন্ন হয়। থেজুর বসকে 'মল্প জাল দিয়া তাতারসি 
প্রস্তুত কবা হয়। 

খেজুবের ফল খাছা ভিসাবে বাবহৃত হয়) “হবে 
ভানুতীব খেছুপ মক "অঞ্চলের খেছুরের মত রসাল নহে। 
শুদ্ধ খেলবে শতকবা ৫০ ভাগেণও অধিক শর্ববা এন 
অন পরিমাণে প্রোটিন, স্পেহপদ্দার্থ ও অৈব লবণ থাকে । 
খেজুর গাছের এভি খুটি যাবি কবিতে ও পাতা 
ছাউনির বালে এব মাদুর, কুড়ি) হাতপাথা প্রন্থতি প্রন্থত 
করিতে ব্যবঙ্গা* হয়| 

নহেকো-দভোর প্ব'সপুপে প্রাপ্ধ গুচুর খেছুবের বাগ 
»হ মনে হয মে খ্রীগুপর্ব ২০০০ 'অবের9 "্যাগে খেজুর 
সিধ। দেশে খাগ্যের একটি উদ্বেখযোগা প্মঙ্গ ছিপ । 
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চারশ? ০্ট্াপ।ধ।ায 

খেভমভুর কষিকার্ধে নযুক শ্রমিক। খেতমজুর বলিতে 
বুঝায় এমশ কুধিগত শ্রমিক যাহার "আদৌ জমি নাই বা 
অঠি সামান্ত পরিমাণ জমি আছে এবং যে মজুরির বিশিময়ে 
অপরের জমিতে কাজ করিয়া কৃষিকাষে সহায়তা কবে। 
যে কৃষকের কিছু জমি আছে তাহার আযের প্রধান উৎস 
মজুরি হইপে "াাহাকে খেতমজুর াখ্যা দে€সা হয। 
মজুরি মুদ্রায় খা ফললে প্রদেয় । বঙমানে অধিকাংশ ক্ষেত্র 
মজুরি দে ওয। হয় মুদ্রায় এবং টনিক হাবে। পূর্বে ফসলে 
মজুরি দেওয়া! হছইত। কোলক্রক ১৭৯৪ শ্রী* -হ বা"্পার 
কষি ও বাশিক্জা সন্ধে যে পুন্তিক1 লিখিযাছিলেন তাহাতে 
দেখি যে, তখন নিড়ানি, হলচালন, বীজ বপন ইত্যাদির 
জন্য খেতমজুরের প্রাপা ছিল দৈনিক ছুই হইতে তিন 
সের শস্য ; ফলপ কাটার সময়ে এইবপ চুক্তি হইত যে, 
ফমল কাটা হইঙে শুরু করিয়া গোলাজাত করা! 

ভা ৩৬ ৪9+ 

খেতমজুর 

পর্স্ত সর্বপ্রকার কর্মের বিনিমযে খেতমঞ্জুব মোট ঘসলের 
এক যষ্ঠাংশ পাইবে । তখন খেতমন্ুরকে মুদার মাস 
মজুরি দেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিপ, উনার হাব ছিপ 
মামিক এক টাকা | খেহখজুরকে ফসলী মজুরি বাদ্থ্য 

মজুরি দেয়ার ক্রীতি 'আজি৪ বেশ বিহ্যমান আছে, 
“থাউকে? মঙ্গুণি দেক্য়ার রীতিও দম্পূণ বিলুপু তয় নাই । 

গ্রামাঞ্চলে কৃথিগিহ শ্রমিকেব অস্ষিহ কোণও না 
কোন ৪ রূপে ভারতের ইত্াসে বরাবরই দেখা যাখ। 
বোধ হয় আদিতে কৃষিগন শ্রমিকেবা শীচ বেধে দাস বা 
ভত্যই ছিগ ১ খোরাক পোশাক? এব তদ্বপত্রি সামান্য 
কিছু মজবি পার এমন খেতমঙ্গুনের অগ্ঠিত্ব ভাবঠে এখন 
আছে। যাহা হউক, ভারতে একটি বিশাল, ভূমিহীন 
খেতমজুর শ্রেণী বিশ্ষে করিয়া আবুনক কালে এব 
রিটিশ শাসনেবই শি । উনার পিছনে নানাবিধ কারণ 
কাজ করিমাছে। যথা, গ্রাম্য অর্থ টনতিক বাব্গ্থার উপর 
মুদার প্রভাব, হস্তান্তবষে।গা বিকেয পণ্যে জমির রূপাস্থুর। 
বিটিশ আমলে ভাবতের অর্থ নৈনিিক অগল "অবস্থা, জমিবু 
উপর জণস*থ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ এব” গ্রামাঞ্চলে উদ্স্ত 
জনসখ্যার ছি, মহাজলদের নিক কষকদের খণদাসহ 
প্রজান্বহের অপিশ্চযা, ঠমি হইছে দরবি বঃকদের 
উচ্ছেদ, খাজনাভাগদেব সংখ্যাবুঞ্ধি, কুটিবশিল্পেব অবক্ষয় 
ই'্ত্যাণি । ইভা লক্ষশাঘ যে খেএমজুবছদের একটা বড 
অশ অন্রন্নত জাতি উপজাতির পশায়ভুন্ত | ভাবতে 
বিশিষ্ট সয়াজবাবস্থাও খেতমজুর সমস্যার সহিত জড়িতি। 

সমগ্র উনবিশ ও বিশ শতাববী ধরিয] খেতমজুরদের 
ঘর সখ।বুদ্ধি ও অবস্থার 'অব্নতি ঘটিযাছে। সেন্সাস 
টি পার্ট অভসাবে ১৮৮২ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাক পধন্থ গ্রাম্য 
শ্রমিকদের সংখ্য। বাডে ৭৫ পর্গ হইতে ৩ কোটি ৩৩ সঙ্গ । 
১৯১১ হইতে ১৯৩১ খ্রাষ্টাৰ - এই কুড়ি বখসরের মধ্যে 

খেতমজুরদ্রে সংখ্যাবুষ্ধি ঘটে প্রতি এক হাজাব চাষী পিছু 
২৫৪ হইতে ৪১৭1] ১৮৮২ হইতে ১৯২২ ত্রীষ্টাবের মধো 
চালের দাম বাডে আট গুণ কিন্ত খেতমদবদের মঙ্ছুরি 
বাডে চর হহতে ছয গুণ, অর্থাৎ তাহাদের ্$ » মছুপি 
হাস পাধ ২০ হইতে ৫* শতাংশ । এই প্রবণতা ১৯৪৮ 
খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমানে চলিতে থাকে । ত্রমাধিক জমিহীনতা, 
জমির খণ্ডতা বুদ্ধি, বেকাবত্ব, খণগ্রস্ত তা, বাচিয়া থাকিণাব 
জন্য আবশ্বাক নৃনম ব্যয়ের চেয়েও স্বল্লতর আয-_ খেত- 
মজুবদের এই সকল জীবন সমস্তা। সমগ্র ব্রিটিশ রাদত্বকাণ 
ধরিয়া চলিতে থাকে । 

স্বাধীন ভাবতে এখনও ব্রিটিশ আমলের এ ইতিহাসেরই 
জের চলিতেছে । ১৯৫০-৫১ সালে এবং পুনবায় ১৯৫৬-৭ 

খত 



খেতমজুর 

সালে কষিগত শ্রম সম্বন্ধে অনুসন্ধান কবিয়। রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬-৭ সাপের বিপোর্ট অনুসারে ভারতে 
খেতমন্ুর পধিবারের সংখা! ছিল ১ কোটি ৬৩ পক্ষ। 
প্রত্যেক পরিবারের বাক্তিসংখা! গড়ে ৪৪৭ ৷ মোট গ্রাম্য 
জনসংখ্যাব এক-পঞ্চমাংশ খেতয়জর পরিবার । খেতমজুর 
পরিবাধগুশির ৫৭ শতাংশ সম্পৃণ ভুমিহীন। খেতমজুরদের 
খা! ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ, ইহাদেখ মধো ১ কোটি 

৮০ লক্ষ পুরুষ, ১ কোটি ২৯ লক্ষ শাী এবং ৩০ লক্ষ শিশু । 
খেওমজুব পরিিখাবগুলিগ ৭৩ শওঙা”শ “ভাসমান শ্রমিক 
পরিবার, তাহাদের গন্থু ৭ খেতমজুবেখা স্বল্প ও অনিরিষ্ 
কালের জন্য মনুধি চুপ্তিতে কাজ কবে। বাকি ২৭ শঙাংশ 
খেতমঞ্জুএ পরিবার পআিপগ্র । তাভাদেব অন্ন ৪ খেও- 
মজুবেবা নির্দিষ্ট কালেব জন্য মজুবি১৬তে স্থাধী শ্রমিক কপে 
কাধ করে। ভাসমান পুকষ শ্রমিকেরা বখসবে প্রায় ২০০ 
দিন মঙ্জুরি লইয়া পরের এবং ৪০ পিন নিজেদেব জমিতে 
কাজ কবে। শাহাব বহসবে ১২৫ দিন বেকাব থাকে । বযস্ক 

পুরুষ খেতমজুপ্দেৰ দৈনিক মজ্বিব হার গড়ে ৯৬ পযসা। 
মঞ্জুরিব ৪* শতা"শ ভ্রবা মঙ্জবি। পুকধদের তুলনায় নারী 
শ্রমিকদের মছুবি আহশক কম। খেছ্চমন্গুবদের মাথাপিছু 
আয জাশীয় মাথাপিছু গড় আযফেব এক তে তীযাংশ মাত্র । 

পরিবার পিছ থেত্মজ্জুবদের বাংসরিক অয ছিল ৪৩৭ টাক] 
এবং বাষ্সবিক ভোগখাঘ ছিল ৬১৭ টাকা,ঘাট ঠর পলিষাণ 
১৮৭ টাকা । ধাব কবিষা ও হাতে যাহা ছিল তাহ! খবচ 
অথবা বিক্রয় করিম] ঘাটতি মিটানো হইত। 

১৯৫০-৫১ সালের তুলনা ১৯৫৬-৭ সালে নিয়লিখিত 
পরিখতন দেখা! গিষাছিল : ১. ভুমিহীন খেতমজুর 
পরিবারের অনুপাত ৫০ শতাংশ হইতে বাড়িয়া হইযাছিল 
৫৭ শতাংশ ২. সংলগ্রী খেহমজুর পত্রিবারের অন্গপাত 
১০ শতাংশ হইতে বাড়িয়া হইখাছিল ২৭ শা'শ ) ইহার 
কারণ জমিদার প্রভৃতি পূর্ন মধ্যন্বত্ুভোগীদের দ্বারা 
নিজ জমির চাষেব পুনরাবস্ত এব ভূম্বামীদের দ্বারা জমি 
প্রজাবিলি না করিয়া স্থায়ী শ্রমিক লাগাইয়া! জমি চাষ, 
সংলগ্র খেহমজুবদের জন্টপাত বুদ্ধি ধনতান্ত্িক কলির 
প্রসারের সুচক ৩. খেশমজুরদেব বেফষাবন্থ বাড়িয়াছিল, 
ইহার মুল কাবণ তাহাদের 'আরও বেশি ভূমিহীন হওয়া 
এব" গৌণ কারণ কৃষির পশ্চাৎপদ অবস্থার ৪ জমির খণ্ডী- 
করণের দরুণ জমিতে খেতমঞ্জুর নিয়োগের স্থযোগাভাব 
৪. খেতমজুরদেব মন্গুরি ১৫ পয়সা কমিয়াছিল এবং 
খেতমন্তুর পরিবারগুলির মোট আয় ১১ শতাংশ হ্রাস 
পাইয়াছিল , ১৯৫-৫১ সালে কষিগত মঞ্জুরি অরুষিগত 
মজুরির চেষে বেশি ছিল কিন্তু ১৯৫৬-৭ সালে অবস্থাটা 

খেতরি 

ঠিক বিপরীত হইয়া! যায় ৫. পুরুষ খেতমজুরের মজুরির 
চেয়ে নারী খেতমজুরের আয়েব হৃম্বতা বাড়িয়াছিল 
৬. দ্য মজুরি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ৭. শিশু 
শ্রমিকদের (১০ হইতে ১৫ বৎসরের মধো ) নিয়োগ বুদ্ধি 
পাইয়াছিল , ইহাদের শোষণ করাই লাভের অঙ্ক বাড়ানোর 
সনচেষে সহজ উপায়। 

স্বাধীন তারের অর্থনৈতিক পবিকল্পনা গ্রামাঞ্চলে 
'উদ্ন্তা শম সমন্যাব সমাধান এ পধন্ত করিতে পারে নাই। 
অনশন বেখার নিগ্নে অবস্থিত একটি বিবাঢ "আাধাবেকার 
খেতমজুরগ্রেণীর অন্তিত্ব মৃশত গ্রামাঞ্চলে উদবত্ত' শ্রমেরই 
অভিব্যা্ত | রুধষিগ * শ্রমে জোগানেব তুলনায় চাহিদার 
খাটতি আছে এবং এই খাঢাত বাওঠেডে। যে সকণ 

সাধাবণ রুষক খেতমণ্জুণ শিযোগ কবে তাহাবা নিজেরাই 
অনশন রেখার নিকচবগী। এ অবস্থা থেঙমন্ত্রবের 
আয় যে ন্ানঙওম জীবনধারণ বাধে চেে কম তাহা 

বিচিজ্জ পয়। শ্ান৩ম মজার পাধিযা দনা খেওঙমন্রুবজেব 
অবস্থা উন্নতিসাধনের ১ ভাতের সব রাঙোহ হহমাছে 

কিন্ত ইহাতে বিশেষ কোন ফল পাপ্যা মম পাত । 
কুমাবাঞ্জা কমিটি স্রপানিশ করিমাছিশ বে, খে হমজুবপ্ের 
ব্যয় ৪ আযের ফাক দুখ হঘ এংপ তান তম মজুরি নাপিযা 

দিতে হইবে। কাব: খ্ানতম মরি বাল্ব ন্যুণত্ম 
মনুগিল সমান হারে বীখিয়ী দেয়া হয়। খেতসজবদের 
ভুমিহীনতা দূর করা জগ্য চণ্চ জমির ঘমশামৃণক 
পুনবণ্টন ও সমবায়ী কৃষির প্রবণ | এ পযন্ত এই দুটি 
ব্যাপার অবহেলিত হতধাছে | খেহমনুরতপের অবস্থার 

উন্নতির জন্য চাই কৃষিব 'আধুনিকীকখণ এ টন্নসাবণ, 
গ্রামশিনের প্রসার ও উন্নষন, পর গঙব হারে ঠাবঠের 

অর্থ নৈতিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান স্নযোগের বিপুল বুদ্ধি 
সাধন। অল্লকালেৰ মধো কোন উল্লেখযোগা উন্নতির 
সম্ভাবনা দেখা যাহতেছে না। 
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গমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র 

রি রাজশাহী জেলায় রামপুব বৌয়ালিয়ার ২১ কিলো- 
মিটার (১৩ মাইল ) পশ্চিমে গোদাগাড়ীর পথবতাঁ একটি 
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খেতুরির মহোৎসব 

ন্পরিচিত গ্রাম । আছ্রমানিক ১৫৪০ থ্রীষ্টাব্ধে চৈতন্যদেবের 
বিখ্যাত ভক্ত এবং চৈতন্যযুগের অন্থতম পদকার নগোক্তম 
ঠাকুর এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নরোন্তম খেতুরির 
রাজ] রুষচন্ত্র দন্তের পুত্র, মাত্র ১৬ বত্সব বসে তিনি 
তাহার বিশাশ সম্পদ ও রাজ প্রাস।দ ত্যাগ করিয়! পদব্রজে 
বৃন্দাবন গমন করেন, পবে গুরুর আঙ্জায় শ্বদেশে ফিবিয়। 
তিনি হরিতক্তি গ্রচাৰ ও কীতনে আম্মনিয়োগ কখিয়া- 
ছিলেন। তাহার সাধনাময় জীবন টৈষ্ণবদ্দের উদ্ছ,্ধ করে। 
খেডুরির মন্দিবে গৌবাঙ্গ, বিষুুপ্রিয়া এব শিতআানন্দেব যৃতি 
আছে। নারানুমের মাধনাস্থল মন্দিরের পশ্চিমে কতিপষ 
তেতুল বৃক্ষের সন্নিকটে । খে$বিতে প্রতি বছর নক্মীপূজাব 
সময তিন দিন খরিধ! বৈগ্বাধর মেলা ও মাহাৎসব হয়। 
দেশ বিভাগের পৃধে পার্থব শ বন জেশা হহতে বৈদ্্বেবা 
এই মেশা পর্ণ কনিতে আাসিতেন এব ফশে বিশাল 
শোকসমাগম হইত কাত গাছে, শ্রচৈতন্য ৩ কিনো- 
গিটান (২ মাইশ) দরে প্রেমভশীতে জান করিবাছিলেন। 
থপ যাদণীগণ পপ্রনন্পীতে স্সান করিধা খেভবির মন্দির 
দশপ করিতে যাশ। 

আম গু সাশাপ বায় 

খেতুরির মহোত্সব শপোন্ুদ ঠাকুর ঠাহার পিতৃবাপুর 
১77 ৮৮৮ অধাচধুশা বোচশ শঙতাদীব শেবপাতে 
স্ব *: ১০৮৭ খ্াানদেৰ পাগাকাছি এখঠবি গ্রামে কটি 
মলাংসাব্ণ গান করবেন সেহ সমযে বালা দেশে 
বৈষ হজগতে+ য* সাপুস্, কবি « বীনিনান পুবষ ছিলেন 
ধাবা গায় সকলেই «ই চহসবে যাগ ধিগাছিলেন। 
খটখার প্রাণ শশাধিক পহসব পে নরহবি চঞ্বতী 

“তপ্জবঞহাকরা ৭ নিবোনমবিশাপ' নামক গ্রন্দ্ধষে এই 
মহোৎ্পব্বে বিস্তু " বিবরন িখিযাঙছেন। উহাতে দেখা 

হায় যে মহোতপবে শেঠ কবিযাহিলেন নিত্যানশ প্রত 
পরী গাঞ্রা ধেবী। 

খেকবির মহোত্সবের বৈশিষ্টা ৪ এন্হাসিক গুরুত্বের 
তিনটি কাণ। প্রথম *২ ইহাতেহ নবোত্ম ঠাকুর মহাশ্য 
গডেরছাটা বা গরানহাটী ঢচে উচ্চস্তরেব বাগ রাগিণীসহ 
কীতন গান প্রকাশ কবেন। দ্বিভীযতঃ রাধাকষণেব মৃতির 
সঞ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ-বিষুপ্রিয়ার শ্র বিগ্রহের পূজ। এই সময 
হইতেই প্রবর্তিত হয়। সম্ভবতঃ বিষুপ্রিক্া দেবীর 
তিরোভাবের কিছু পবেই এই প্রথা প্রচলিত হয়। তৃতীধত: 
রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা মহাকবি গোবিণাদান কবিরাজ, 
শ্রীনিবাসের অন্কতম শিশ্ঠ গোবিন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি বহু 
কবি ও গৌরাঙ্গ-নিতানন্দের ষে সকল লীলাপহচর 

৪৩ 

খেমা 

জীবিত ছিলেন ঠাহারা এই মহ্োৎসবে উপস্থিত হইযা- 
ছিলেন বলিধা ইহাকে প্রথম বৈষব ৪ কবি -সন্মেপন 
বপিয়। ধবা হয়। 

বিমানবিভগারী মহমপার 

খেমটা নধর ভারতীয় 'বাঈজী' নুতোর হীন বিকল্প । 
গ্রীবা সঞ্চাপনে, কটি চালনা ৪ দওঙ্গীতে শঙ্গাব বসের 
আধিকা। খেমটা নুঙা এক সময়ে প্ী খা লাষ, শহরে 
এন্বং শহর ঘেঁষা পল্লী অঞ্চপে ধলী ৪ জনিধারের বৈঠক 
খানায় ৪ অন্ঃপুরে আমোদ ঠখোদের ছাদ্দন্যে মণেই 
প্রচলিত ছিশ। তবপা, হারমোনিঞন। সাবঙ্গী সহকাণে 
সারা বাহ ধবিথা নৃত্য চণিত। খেমটা বাঈ (নবী) 
গানের করি গাণ্খার সককে সঙ্গে অঙ্ষউঙঈগধ ৪ ভ্রভঙ্গী 
করিয়৷ গানে পদার্থ ও ভাখার্থের নাহল] পিত | হস্তস্থিত 
রুমান বা বমনপ্রান্থ, কখনও বা ঘ'গহানণ দর্চলপ্রাস্ত এক 
হস্তে উধের্ব তুপিযা নঙকী বিভিন্ন পাদচাবাতে নৃতান্থশ 
মগ্ডলাকাণে প্ররঙ্গিণ ববিত। দর্শকেরা খুশি হইব] ঢাকা 
কড়ি মালে বাধিণা ছ'ডিযা দি * | 

তিডের চাপ এডাঠনে। বথন ও বা নাম প্ুপের পরিল্ঠে 

শিকব প্র কোনও জলাশথের ধারে সামা কতাবে বাধা 
মঞ্চে নশোব আসরের বাবস্থা হই ঠ। দীশকবুনদ 7 শছেব 
পাড় »ইতে নুতশাব বলাঙগাদ করিত জলে বীত। মতজব 
নগ্াকে বলা হহ 5 জল খেষঢা। 

ম*” ব্ধন 

খেম। মর দশের সাগশ নগন্বে বাগকণা। * শিন্বিপা রব 
প্রধানা মহিতী | অসামান্যা ্ূপশাবন।বতী দে কদর 
মহি ৩ সাক্ষাৎ কবিত্নে না পাপ্ছ শগবান ভাহ। ক্ষপ- 

“যীবনেব নিশা করেশ। কাজা বিশ্বিমত্র 44 এককণ 

পখম ভঞ্* ছিলেন । খাশীর মনোশাব পাপিৰত লব ছনা তিনি 
সঙাকবিকে বেখুবশ 'মাআনর গৌবব গন কবি কানন | 
আশ্রমের সৌন্্য বর্ণনা শ্রবণ করিণা খে পালার অভমি 
লইয। আশ্রম পরিরর্শনে যান । ভগবান »খাগ * সহ সমথ 
এ স্কানেই অবস্থান কবিতেছিলেন। কপগবি তা গেমাব 
শিক্ষার জন্য ভগবান বুশ খেমা অপেক্ষা স্ৃন্দবী এক ন্দ্বী 
সথ্টি করেশ এবং এ অগ্মরী বুদ্ধকে বাজন করিতে লাগিন। 
বুদ্ধ এ অপ্ররীব দেহের পরিব্ঠন ঘটাইযা *খমাকে মানব- 
দেহের চরম পবিণন্ি প্রদর্শন কবান। কপ ছৌবনেব 
পরিণতি দেখিযা খেমা অত্রান্ত ভীতঙা হন ও তাহাব 
মনোভাবের পখিবতন হধ। অতঃপর স্বামীব অন্টমাতি 
লইয়া তিনি তিক্ষণী-সংঘে যোগ দেন এবং বুদ্দের উপচ্শের 



খেয়াল 

ফলে অর্হতবলাভ করেন। গভীর জ্ঞান ও অন্তর্্টির জগ 
তিনি বিশেষ খ্যাতিপাভ করেন। মার তাহার মনে 
কামভাঁবের উদ্রেক কবিতে চেষ্টা কিয়! বার্থ হইয়াছিলেন। 

বিশ্বনাথ বন্দ পাধায 

খেয়াল, খয়াল মুসপিম যুগের প্রবন্ধ গানের একটি 
গ্রকার। জন্মস্থান দিলী ও তাহার চতৃপ্পাশ্ব | ইহার ভাষ! 
লাধারণ বা মিশ্র ব্রজভাষা ১ বিষযবস্ত নায়ক-নায়িকার 
মানসিক লীলা, তাল_- একতাপ, ঝুমবা, তিপবাডা, 
ঠিমা-ত্রিতাল, আড। চৌঠাল, লরারী, পাঞ্জানী ঠেকা ও 
তিনতাল। খেয়াল কব্বাপ শিষ্যবংশপরম্পবয় পুব দিকে 
জৌনপুর এবং পশ্চিম দিকে পাঞ্জাবের বহু দর পর্যন্ত 
প্রসারিত হযর্ণ যাহাব কাবণে খেয়ালে ভাষাব মধ্যে 

পূর্বীহিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাধাব কিছু সংমিশ্রণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

খেয়াপ গানে ধাতু বা তুক ঘইটি থাকে, যথা স্থায়ী 
ও অস্তরা, যাহার প্রাচীন নাম ছিল উদ্গ্রাহ ও আভোগ। 
কোথাও কোথাও ছ্থাবীর পরে মাক নামক তুকটিকে ও 
পাওয়া যায়, যাহ উদ্গ্রাহ্ছেব দ্রিভীম খণ্ড ব্যতীত মাধ 
কিছু নয়। খেখালে পদ, বিরুদদ, স্বর এব তাল - এষ্ট 
এই চাবিটি অগ্গের ব্যবহাব আছে । সাধাবশ'তঃ পদ এবং 
তল মবন্ত্রথাকে। 

খেসাণ শবেব গ্রকুত উচ্চারণ খঘাল। খযাল শব্দটি 
আরবী শক যহাবু অর্থ কল্পনা বা চিন্তা ব আস্কা। 
খেয়ালের জন্মদাতা আমীর খুনবো (১২৫৩-১৩২৫ খ্ী) 
এব” নামটি ইয তাঁহার না হয ভার শিখাদের ছাবা 
উদ্ভাবিত এই খেয়াল প্রথম দিকে দ্রুতলযের কৌল জাতীয় 
গানের অন্ুসবণকারী ছিল। শ্ুশতান হোসেন শকীর লময় 
চুটকল জাতীয় গীতের প্রভাবে খেয়াশ মধাগতিকে ও গ্রহণ 
কৰে এবং নিজন্ব বীতি পায। ইবঙ্গজেবের সময ইহার 
অনেক পর্িবঙন দেখা যাষ এব' মহম্মদশাহের রাগনকালে 
সদারঙ্গ খেয়ালের নৃতন রূপ প্রদান করেন যে জন্ত ইহাকে 
বিশেষভাবে কলাবন্তী খেয়াল বল! হইত। ষদারঙ্গের এবং 
অদারঙ্গের শিষ্পরম্পরাঘ এই খেয়াল বু ঘরানায় বিভক্ত 
হইয়। আজ রাগসংগীতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । 

খেয়ালের যে বপ আমরা দেখিতে পাই ইহার সহিত 
ভারতীয় প্রবন্ধগীতের যথেষ্ট মিপ থাকিলেও ইহাকে একটি 
পৃথক মুসপিম উদ্ভাবিত প্রবন্ধ বা গান রীতি হিসাবে 
গণা করাই তাপ। 

খেয়ালের চালে গাম্ীর্যের সহিত সামান্য অস্থিরতার 
মিশ্রণ লক্ষা করা যায়। বিলঙ্গিত লয়ের খেয়ালে গানের 

খের্বাল 

স্থায়ী অন্তরা! শেষ হুইবার পর বিলদ্িত বিস্তার শুরু হয়, 
ইহাকে মন্দ বিস্তার বলে। মন্দ বিস্তারের পরের অংশ 
হইল মন্দ মধা বিস্তার, যাহার পরের অংশ মধ্য বিস্তার । 
এই মধ্য বিস্তারে স্ববের নানা প্রকার মিশ্রণ ঘটিতে থাকে 
যাহাকে ফিকির! বন্দী বলা হয। ইহার পরে আর্ত হয় 
মধা প্রত অশ অর্থাৎ ফিকরা বন্দীর দ্রুত অংশনযাহ! 
পরিণত হয় পরবর্তী তান অ*শে। বিস্তারের ভাষা লইয়া 
ঘরে ঘরে পাথক্য আছে। কোথ। 9 ভাষার ট্রকরা শইয়া 
বিস্তাব করার নিয়ম, কোথ:9 বা আকার দিয়া বিস্তার 
করা হয়। ভাষাৰ টুকরা দিযা বিস্তারকে বোপ আলাপ 
এব" ভাখ দিয়া তানকে বোপঙন বল! হয়। 

মধাগভির খেখালে বিস্তাব আব হয মধ্য লয়ে অর্থাৎ 
ফিকরা বন্দী হইতে, শেষ হয় ঠানে। ্রুতগতির খেয়ালে 
বিজ্তার আরস্ঘ হয ৮৩ ফিকবা বনীতে এব শেম তানে। 
ইহাদের সাধারণওঃ আস্তাঈ বল। €য। 

খেয়ালের তান অংশে সবগম করিবার পদ্ধতি পৰে 
কখনও ছিল না কারণ তখণফাব দিনে মরগম নামে একটি 
পৃথক প্রবন্ধ গানেখ গ্রকাব ছিল, যাহা সংগম থাবাই গাও 
এবং বিভ্ত হই 21 এখন আনেকেই তানের মধো এমন কি 
গানে বিস্তারের মধো 9 সবগম ধেখাইযা থাকেন । 

খেয়াল গায়কগণ খে্যলকে বিতিম ভঙ্গীচ* গাহি 
থকেন এব তাহা হইতে খেশাশের বিভিন্ন ঘবাশাব 
উৎপন্তি হইপাছে। মন্প্াচান খবাপাব *[ম কৰা খলান।, 
কালে সদারক্গ হইতে পঞনো খবানা। গোয়ািমর ঘরানা, 
দিলী ঘরান। এব জপপুর ঘানার দৎপলি হখ। গোমালিয়র 

ঘবানা হইতে আগ্রা ঘবানা জন্মগ্রহণ করে। গিশী ঘবাশা 
হইতেত পরবতী কালে কিবান। ও দ্বিতীয় দিল্লী খখানার হি 
হয়। 

ধরাপ খরাণাৰ পক পুথক অংশ পাঞ্জাব, গ্ি্ী, 
খযর[বাধ, জৌনপুব প্রভৃতি স্থানে ছেখ। যাইত । বিড 
প্রকৃতি গান এব গানের বিতিন্ন প্রকাবেব অপংকরণার্দিও 
ছিল ইহার বৈশিষ্ট্য । এই বিভিন্ন প্রক্ৃতিগুপিকে বাণী 
বলা হইত। খেয়ালের খাণীগুলির নাম হইপ: পাঞ্জাবী, 
কবীরী, জৌনপুরী, খয়বাবাদী ইত্যাদি । 
ত্র বিমল রায়, ভারতীয় সঙ্গীত-গ্রনঙ্গ, কপিকাতা, ১৩৭১ 
বঙ্গাব। 

বিমল রায় 

খের্রাল সাওতাশ জাতির প্রাণ অন্মারে উহাদের 
পিতৃপুপ্ণষগণের একটি প্রাচীন নাম ছিল 'থেবুবাগ', এবং 
সাঁওতাগ ভিন্ন মুণ্ডা, বিরহোড়, কুড়স্বী প্রভৃতি সা গতালদের 



খের্ব।ল 

সহিত সংপৃক্ত কতকগুপি জাতি “খের্ব।ল-বংশ+-র অস্ভুক্কি। 
১৮৭৪ খ্রীষ্টাবে সাওতালদের মধ্যে একটি আন্দোলন শুর 
হয়, তাহার নাম “সাফাই” অথবা 'সাকা-হড়ও (শুদ্ধ অথবা 
শুদ্ধ মানব) আন্দোলন। এই 'আন্দোপনের উদ্দেশ, 
সাঁলতাপদিগকে তাহাদের কল্পিত পূর্বপুক্ষদের 'আচারে 
ফির/ইয়] মানা -সাঞ্চাই/-মতের লোকেরা মুরগি ও শুকর 
পালন, মাংস খায়! এবং সাধারণ সাওভাল “বঙ্গ? বা 
দেবতাদের পূজা বর্জন করিত (এই আন্দোলনে উচ্চবর্ণের 
হিন্দু নমর আচারের প্রভাব ছিল )। নিজেদের জাতির 
প্রাচীন ৪ গৌবরধময় পরিচয হিসাবে সাওতালের! এই 
এেব্ব।ল” নাম নিজেদের সম্পর্কে ব্যবহার করিতে থাকেন। 
এখন এই আন্দোলন প্রায় মুত, তথাপি শিক্ষিত-অশিক্ষিত 

নিধিশেষে বহু সাঁওতাল এই প্রাচীন গখেনবাপ' নাম 
নিজেদের সম্পর্কে ব্যবহার করিয়া থাকেন। খেব্রাণ' 
শন্ষের মর্থ জানা যাখ না। 

সেন কনো (9667 £0070আ, ১৮৬৭-১৯৪৮ শ্রী) ও 

গণ জর্জ আব্রাহাম গ্রিক্গাপন (১৮৫১-১৯৭১ গ্রী) প্রনখ 

মাণনিক ইওবোগাষ ভাষাতাবিক এই খেববাস' নামটি 
শমাতত্ব প্রসঙ্গে ব্যবহার কবিযাছেশ। ভারতে অনার্য 
গাঠতসযূহ এই তন শ্রেণীতে পড়ে £ ১. ছ্াবিড ৯. নিধাদ 
ধা ম্মথিক এন ৩. কিপাত ম্খণ। মঙ্গোলমেড। ভাবঙবর্মে 
শিশাদ-জ চীয় সাতস দ্বুই সুখ্য খেশীতে বিউক্ু ১১. কেলি 
(101) অথবা চপ ২ মোশ-খ্ুমের € পাঠাতে ) 

- আসামের খাসি প। গাসিতা জাতি ৪ নিকোবর- 
দ্বীপে ধনকোপাবী? জাঠি। কোল বা মুনা শ্রেণীর বিবি 
উপঙ্গন্িব মান্ুপকে ভাষার বিচাখে ই কষটি উপশ্রেণীতে 
এগ করা হইরাছে ১, খেব্বাপী- ইহাব মধো আসে 
গাণতালী , মুণ্ারী । হো বা পড়কা-কোল , থাডিয়া) 
কোবন্।, আম্বর, ভুরী, কোডা, ভূমিজ, কারমালী , 
বিরহোড ১ মাহলে। কোপশ্রেণীব ভাষা যাহাপা বলে, 
তাহাদেব মধ্যে শতকরা ৮৮ জন এই সমস্ত খেখরালী 

বকশেব মধো পডে। এখন দক্ষিণ বিহারে ও ছোট- 
নাগপুবে "খেববার? বা খবরার” নামে একটি চাষী জাতি 
আছে, ইহারা এক সময়ে কোল-ভাসা বলিত, এখন ইহাবা 
আর্ধভাষা মগহী বা ভোজপুরী বলে ২, কোরকু - ইহাব। 
বহ্থাড বা! বেরার অঞ্চলে বান করে ৩. জুয়াং। বা পাতুয়া ) 
৪. গদব] এবং ৫. সোরা বা শবর -- এই শেষ £পটি জাতি 
ওড়িশায় খাম করে। 

দ্8 3, 4. 010161301, 117211550 9৮969 01 1100. 

৬০01, ৬, (58158609) 1909, 
সুনীতিকূমার চট্টোপাধায় 

খেলাধুল। 

খেলাধুলা প্রতিদবন্দিতামুপক খেলা মানবসভ্াতার 
আদিকাপ হইতে আরস্ত হইয়াছে । ভীবণমুদ্ধে জয়ী 
হইবার উদ্দেশে প্রথম হইতেই দেহকে শক্তিশাশী এবং 
বিভিন্ন কৌশপের অধিকারী করিয়া! ভলিবার জন্য মানুষকে 
পরস্পরের সহিত নানাভাবে অনশীলন করিতে হইয়াছে । 
বিভিন্ন প্রকাবের গ্রতিথন্থিহামূপক খেলাধুলা এ সকপ 
চর্চার ফল। জীবনধারণের সমস্তা সহজসাধ্য তইয়া 
উঠিবার সঙ্গে আমোদ-গ্রমোদ হুচক সাঘাদিক খেলাগুলির 
প্রবর্তন 5য়। 

অধিকাশ প্রতিযোগিতামূলক খেলা গ্ুলিডে লাধাবণঃ 
কোন 9 না কোনও প্রকারের উপকরণের ব্ব্ভার আছে । 

উপক্করণবিহীন খেপাণ্ুলির প্রবর্তন ইহার বং পুৰ হইতেই 
আারন্ত হইখাছিল মনে হয । মানবসভাতা য হই উৎকর্ষ 
লাভ কৰিঝাছে বা উহাতে জটিলতা যতই বাডিয়াছে 
উপকবণের বৈচিত্র্য ৪ তাহার নিঙ্নাণ কৌশলে তদ্রপ 
জটিপতা বুদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান কালে উপকরণের 
সাহায্য পা পহযা খেলাধুলার সংখ্যা একববম নগণ্য। 
যেগুলি টিকিয়া আছে সেগুলিকে যবেইভাবে উদ্দাম 
উদ্দীপক করিষা ভুলিম্বাই জিঘাইথা রাখা হইনাছে। 

সকল প্রকার প্রতিযোগি হমুণক খেলাঘ ক্রীভাভূহি কা 
ক্রীডাচ হর এব* সেগুলির সম্পাগ্য কাল সীমাবন্ধ। বিশ্ষে 
বিশেষ নিষমেব দাবা হাব প্রত্যেকটি পিষক্কিত | উতসব- 
বুচক খেলাগুপি এ পধাযে পড়ে না, সকল ক্ষেতে এগুপির 

ধাধধা শিষম না থাকিডেও পাবে। 
খেপাব স্বাভাবিক মানন্দ চবিতার্থ কিলার উদ্দেশ 

মাভষ হাতের কাছে যাহ] কিছুই হবিধামত পাইয়াছে 
াহাকেই খেলার সামগ্রী করিয়া ভুশিযাছে। গাছের 
৬ পালা হইতে আবস্ক কিয়া গোলাকতি নান। প্রন্দাবের 

ফুল ফল বীজ পাব বা ভাট এইভাবেই তাহার খেপাব 
উপকবখ হইয়া উঠিষাছে। খেলার উপকবর্ণগুলির মধ্যে 
কন্পুক জাতীয় গোনক বা বল প্রতিযোগিভাদুশক খেলার 
বৈচিত্র্য সাধনে সবাধিক সহায়তা কবিয়াছে। ইতিহাস- 
পরব যুগ হইতে ইহাব বাখহার আরঙ্ত হইয়াছে। গ্রীষ্টপৃব 
যুগে নিগিত চিত্রাদি ইহার নিদর্শন বহন করিতেছে। 
প্রাচীন প্রায় সকপ জাতির সাহিত্যে কোনও না কোনও 
প্রকাণ কন্দুক জাতীয় থেণার উল্লেখ আছে। আদি যুগে 
বলঙ্জাতীয্ঘ উপকবণগুলি গোলাকাব প্রাকৃতিক ভ্রব্য ছিশ। 
এখন নৃতন নূতন উপাানে নিশ্নিত হইয়া বল ও চক্র জাতীয় 
ক্রীডালামগ্রীগুলি নানা প্রকার নৃতণ খেলার প্রবতনে 
সহায়তা করিয়াছে, বিশেষতঃ ববার বা রবাবের সমত্ুপ্গা 
স্থিতিস্থাপক দ্রব্যগুলি ক্ষিপ্রতা আনয়নে সহায়তা করিয়া 
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খেলাধুলা 

খেলাধুলায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করিয়াছে ("বল 
খেলা? ভ্র)। 

জানোয়ারকে শিক্ষিত করিয়া মানুষ খ্রী্জন্মের বহু 
পূর্ব হইতেই উহাদের খেলার কাল্গে লাগাইয়াছে এবং 
রথ জাতীয় যান আবিকৃত হইলে ইহাদের সাহাযো 
প্রতিযে।গি তামূলক নানা প্রকারের খেলার প্রবর্তণ করিয়1 
উত্তেজনা খোরাক জোগাইয়াছে। বরফের দেশে চত্র- 
বিহীন যান৪ এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে । জলেও 
সম্ভরণ হইতে আবন্ত কবিয়া! বাইচ প্রভৃতি নানা প্রকারের 
খেলার আয়োজন করিয়াছে । মোটরগাড়ি, এরোপ্নেন 
প্রভৃতি উদ্ভাবিত হইলে সেগুপিও ক্রমশঃ খেশার উদ্দীপনা 
আনস্নের উপায় হইয়া উঠিগ্নাছে। 

আদি যুগে বোধ হয় দর্শক বশিয়া একটি বিশে শ্রেণীর 
উদ্ভব হয় নাই। গুরু বা শিক্ষকেরাই উাহাদের ছাত্রদের 
ক্রীড়ানৈপুণ্য রাজা বা ধনী বাঞ্চির সাহাযো গ্রদ্রশনেণ 
বাবস্থা করিতেন। এইগুলি অনগ্রিয় ইওয়াষ এবং এই 
সকল সমাবেশের সাহাযো প্রচারকাধ চালাইবার সৃবিধা 
হওয়ায় াইুসমূহও ক্রমশঃ এগুপি গবিচাশনার ভাগ গ্রহণ 
করিতে আধস্ত করে। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার 
মহিত নান গ্রকার আমোদ-আহলাদের৪ বাবস্থা থাকিত। 
প্রথম যুগে খেলাধুলা পরিচালনার মান অত্যন্ত উচ্চ 
ছিল, কোনও প্রকার নীচতা বা চাপাকি দূহ্য ছিপ, 
এমন কি স্থুপরিচালনা করিব বলিয়া বিচাবকগণকে শপ 
গ্রহণ করিতে হইত (“ওলিশ্পিক ক্রীড়া এ)। খেলার 
মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দক সংখ্যাও বাড়িতে 
থাকে এবং অর্থ বিনিময়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা চালু হইতে 
আরম্ভ কবে। নান! সম্মানে ঠুধিত খেলোয়াড়গণও 
একটি বিশেষ শ্েণাহে পরিণত হম়। ছন্দ মুদ্ধ হইতে 
আরম্ত করিয়া সকল প্রকার যুদ্ধের বিভিন্ন কাজে খেলোয়াড় 
শ্রেণী উপযোগী বিবেচিত হওয়ায় নানা প্রকারেন প্রতি- 
যোগিতার ব্যবস্থা শুর হয় এবং জনপ্রিয় হইগ্না উঠিলে 
এপ্চপির বাবস্থাপন। ক্রমশঃ পেশাদার এক শ্রেণার হাতে 
চলিয়। যাইতে খাকে। প্রথম যুগে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে 
পাতা বা ফুলের মালা, বড় জোর শিরোপা উপহার দেও 
হইত। খাতিরের বিশেষ পাত্র হইয়া উঠিতে আগস্থ 
কৰিলে তাহাকে সন্ষ্ট রাথিতে কাপ মেডেল হইতে আবম 
করিয়া শেষ পর্বস্ত নানা ব্ূপ মুপ্যান বন্ত এবং পুরস্কার 
স্বরূপ মোটা টাক। দিবার প্রথা প্রবতিত হয়। খেলাধুলা 
এইভাবে পেশাদারী বৃন্ধি রূপে গৃহীত হইতে আরম্ভ করে 
এবং গ্রতিদ্বন্থিতামুলক খেলাগুলি আননা-উত্লেঞনার 
খোরাক রূপে জণসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত হইতে 
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থাকে। খেলার ফলাফলের উপর বাজি রাখিয়া অর্থ বা 
দ্রব্য লাভ করার বেওয়াঞ্জ প্রাচীন কালে গ্রাম সকল 
দেশেই ছিপ কিন্তু তাহ শিন্দনীয় বিবেচিত হইত। 
খেলার ফলাফল পূরবাহেই বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া 
অপকৌশলে প্রচুর অর্থোপার্জন বভমান কালের এক শ্রেণীর 
তথাকধিত ক্রীভামোধধীর ব্যখলায় হইয়া দাড়াইয়াছে। 
যশোপিগ্না! সহজে পূরণ করিবার উপায় হিসাবেও খেলা- 
ধুলার পধিচালক বা পৃষ্টপোধক হইবার প্রবণতা লমাজের 
বিভিন্ন স্তরে পবিপক্ষিত হইতেছে । 

'অন্ঠ সকল প্রকার কাখকলাপের গ্বায় খেশারও ভাপ- 
মন্দ দুহাট ধিক আছে। ঠিকভাবে প্রমুক হইলে ইহা 
সাহস ও সহিষ্ণুতা আশিরা দেয়, বিপক্ষের সহি গ্ভায় 
বাবহারের প্রবণতা জাগ্রত করে, বহর প্রয়ো গনে বাক্তিন্বার্থ 
সংহত করিতে শক্তি দ্াণ করে। অন্তভাবে ব্াবঙত 
হইলে ইহার দ্বাগ বাক্তি ও গোষ্ঠা -গত অহচকার গ্রশন 
লাভ করে, যে কোন উপা/য় জয়লাভ একমত পক্ষ্য 
হইয়া দাড়ায়, প্রতিপক্ষের প্রাত বিছ্বেষভাৰ জাগাতে 
সাভায্য কবে, গোঠা-প্রাতঠি মনহণশীল হইয়া ওঠিয। 
গোষ্টারহিভত খান্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি ম্বনার ভাব 
জাগপণে সহায়ক হয়) অথচ উপরি-উপ্চ ঘহাট যে কানন 
পঞ্চতির দ্বার] চাপিত হইলে খেলারুলা সমষ্টিগ তাবে 
দায়িপূ৭ মহযোগিহার আঅভাল। ৯ কবি সঙ্গম 
হয়। 

তেজোদপু চরিন্রশঙ্ষণধুক মাঞ্ছষ বধের প্রয়োজনে 
একা আবশ্যক | খেলার মাবাণে এঠ শা ভাবসশ্ন 

মাত সহজেই ভতৈয়াবি কবিন। পওয়া যায়) 'শাবাণ 
গঠনমূলক কাজ করিবাগ্র জগ্থা পরোপকাণ দু সম্পন্ন 
শরগ্িকামী বাক্কিও ইহার লাহায্ো গভিয়া হোলা সঙ্গব। 

ধঙওমান কাণে প্রতিযোগি গামূলক সকপ প্রকাগ খেলাধুশাহ 
যুদ্ধের গ্রপ্ততি হিসাবে সকল দেশে কম-বেশি অভশাপিত 
হইতেছে । আমোদ প্রমোদ ও খল খেলা জ। 

পুর্ৃচশ্র মুখোপাধ্যায় 

খো-খে। দেশগগ ক্রীড়া । বাংলা দেশের গাদি খেলার 
সমগোত্রীয় । ভারতবর্ষেপ বিভিন্ন রাজে; ভিন্ন ভিন্ন নামে 
খো-খো খেলার প্রচপন আছে। খেলার শিয়মাবলীও 
সর্বত্র একরকম নয়। সম্ভবতঃ ইহা হপ্লাচীন 'লবণবীর্ষিকা' 
খেলা হইতে উদ্দুত। বোগ্বাই, কোপহাপুর, গুজরাত, 
অন্ধ প্রদেশ, মধা প্রদেশ, মহীশৃর ইত্যার্জি রাজাসমূহে খেলাটি 
জনপ্রিয় । বাংলা দেশের পর্মী অঞ্চলে 'ভোক্কা” নামেও 



থখো-খো! 

৪*-৫* বৎসর পুরে ইহ] 'অল্লবয়ন্কদের প্রিয্ম খেল! ছিপ। 
১৯৫৫ গ্রীষ্টাঙ্ধে কপিকাণ্ায় অ্ঠিত একটি মম্মেলনে ধখো- 
খো ফেডারেশন অফ ইপ্ডিয়া” গঠিত হয়। উন্ত সম্মেলনে 
ভারতেব বিভিন্ন বাজ্যের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । 
নারীসমাজের মধ খেপাটিকে প্রচশিহ করিষা তুপিতে 
সমিতি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে । ফেডারেশনের 
উদ্যোগে বিজয় ওয়াডা (১৯৫৯ শ্রী), কোপহাপুব (১৯১১ শ্রী) 
জব্ধপপুর (১৯৬২ শ্রী) বরোদ] (১৯১৩ শ্রী), হন্দোর 
(১৯৬৪ গ্রী) এব" হাষদরাবাদে (১৯৬৫ রা) খো-খো খেলার 
জাতীয় গ্রান্যোগিততা অভঙ্িত হম। 

নঘ জন খেলসোখাড বিশিষ্ট ছঈটি দলের মধ্যে ঘরকাটা 
মাঠে প্রতি খেপে * মিনিট করিযা দুই খেপে এক পর্যায় 
কবিষা খেলাটি অনুষ্ঠিত হয। এক দলে খেলোয়াড 
( এহ দন্কে আগবাবক বলা হয) মাঠেব কাটা ঘবগুলিব 
চাঝিটিপ প্রত্যেকটিতঠে দুষ্ট জন কবিযা পণম্পর গুখামুখী 
শথচ বিচ্ছিন্ন হইযা বসিবে । মাহাতে তাহাদের পরম্পবের 
তিত্বকাপ স্থান দিশা বিপক্ষ পের খেলোখাড মাশাবাত 
বলিতে পাব অ+১ শাহাদেব পিত পরো পথেনণ দিকে 
ফিরাণন] খাক্বার ঘপে নিঞ দলেন নব্য খেপোযাড 
( সঞ্ষিয মভ্পাবক ) যাহাজে এজডেো পথ হইতে তাহাকে 

পপ করিত পারে। খেল। আবছ হইবাব জুচনাকালে 

আ] দশ এইভাবে ঘণের মধ্যে « নবম খেশোখাড অর্থাৎ 
সঞ্চিয অণ্ধাবক কা? লাহনগুলির যে নোন৭ স্থানে 
প্বখন্ধান ধখিতে পাবে। সম তিন ভাগে বিড বিপক্ষ 
দলের তিন জানব একটি খণ্ড দল "আঙিনা প্রবেশ কবে 
এব" তাহাদের মধো একজন কাটা খনগুনলিতে পবেশ 
করিলে সকিয অন্ধাখক তাহাকে তাড়া করিধা “মোড” 

করিবাব ৫৯ করে। লাইনের বাহিরে অথবা পাইনের 
শেষ পর্যন্ত শা গিযা মাঝপথে হঠাৎ দিক পবিবওণ সব্বিষ 
অঠধাবকেব পক্ষে আইনবিকক্ধ | বিপখীত গা ধাবিত 

দলের খেলোযাভ কিছন্ব ঘবের মধো যদচ্ছাঞ্মে ঘববিষা 
বেডাইতে পারিবে । সক্রিয় অনুধাবক যখন দেখে যে 
বিপক্ষ খেলোয়াডকে ধর] তাহাব পক্ষে সম্ভব নহে অথবা 
অন্থ কাহাকে দিয়াও এই কাজ সহজওর হইবাব সঙগাণ। 
আছে খন সে উপবিষ্ট এই খেলোয়াডকে “খো” ধ্বনি 
দিয়া পিছন হইতে ম্পশ করে। নবস্পৃষ্ট খেলোযাড় ১ তখন 
সক্রিয় অচ্ধাবক রূপে পরিগণিত হইয়া বিপক্ষ খেলোযাডকে 
“মোড” করিতে চেষ্টা করে। এইভাবে নির্দিঈট সময়ের মধ্যে 
পরায়ক্রমে খেপিয়। বিপক্ষ দলের অধিকাংশ খেলোধাডকে 
ষে দল “মাড় কবিতে পারে সে দল অধিকতর পয়েণ্ট 
গ্রহকারী দল হিসাবে জয়ী সাব্যস্ত হয়। 

খোটান 

দ্র পশ্চিম খঙ্গ রাজ্য জৌড়া পরিদদ, খো-খে। খেলার 
নিষমাবলী | 

দেবনাথ বসন 

খোটান ৩৭*৪উন্তর এব* ৮**২/পূর্ব | মধ্য এশ্যার 
পনত কীন্তানে কুষ্নেলেন পর্বকেন উত্তর পাদদেশ ৪ 'তাকলা- 
মাকান মক্ছুমিগ দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যে ্ববস্থিত একটি 
প্রসিদ্ধ শহর । থ্রা্ীয় অকের প্রথম চারি শহরকে এবং 
সম্ভবতঃ ভাহাএ কিছু পুন হইতে ভহা1 একটি সমৃদ্ধ রাঙোর 
রাজধানী ছিশ। স্থানীয প্রবাদ মগ্সাবে মৌর্য সম্াট 
শোকের পুত কুন (মঅখবা কুণাল ) এখানে বাছা 

প্রতি কৰেন এব ভাহাৰ শাম অভসাবে ইহা সুস্তন 
(বঠমান খোটান ) নামে পরিচিত হম। চীনা ৪ তিক হী 
গন্থে এই বশী বাজাদেন নামের ভদীর্ঘ তালিকা আাছে। 
ইঠাদের সকলেরই নামের প্রথম ভাগ বোজত। প্রত" 
'ভাবিক খননের খলে নিশ্চিত রূপে জানা গিধাছে যে 
খ্রাান প্রথম চারি শতকে খোটান একটি সম হিন্দ 
উপলিবেশ এ বৌদ্ধ পর্ব প্রধান বেন্দ ছিপ। একটি 
খবোষ্ঠা লিপিতে মাবান বাজতিরাঁজ দেব বিজিত সি হ 
এই নামটি পাওয়া যায় এব" ইহা পুরো তিব্বতী প্রবাদটির 
সমর্গন করে। কাঠের ঘশক, চর্ম, কাগজ ও রেশমেব 

উপব ভাবতাখ অর্ষবে ৪ ভারী ভাষা লিখি 
লিপিগুনি হইতে বেশ বুঝা যায যে এখানে ভাবতীএ 
স.গ্কৃতি ও সাত] প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল। এখানে অনেক 
বড বড বৌদ্ধ মন্দির ও বিহাব ছিল-- ইহার মধ্যে 
গোমু শী বিহার এককালে বিশেষ প্রসিদ্জি পাত করিযাছ্িল। 
চীন দেশীয় পরিব্রাজক ধা-হিযেন (চতুর্থ শহাছ্ের কেষে ) 
এব* হিউএন্ৎসাও ( সপূম শতাঝেব মধ্য 'ভাগে ) উ৬যেই 
এছ বিহারেব ও খোটালের সমৃদ্ধির বিস্তু ত ধণন] কারযা- 
ছেন। ৩খনও থোটঢানে ভাবশীয় সভ্যতা বিদ্ভমাণ ছিল 
এবং প্রায় একশত বিহার (সংঘারাম ) ও পাচ সহ্শ্র 
বৌদ্ধ ভিগু ছিল। অনেক শাবভীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও তিক্ষ 
এখানে বাস করিতেন । চীন দেশীয় অনেক বৌদ্ধ ধমশাশ্ম 
পাঠেব জন্য ভারতে না গিয়া এখানেই শিক্ষা লাভ কবিতেন। 
গোমতী খিহাবে বচিত অনেক গ্রন্থ প্রায় বৌদ্ধ ভিপিটকের 
ম্যায মর্যাদা লাভ কবিযাছিল। চীন দেশীষ সভাতাশ 
প্রভাব খোটানে কিছু ছিল। কতক গুপি মুদ্রা একপিকে 
চীনা ভাষায় এব" অপব দিকে খবোষ্ী অক্ষরে প্রাক ৩ 
ভাষায় লেখ আছে। 
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বমেশচন্দ মন্ুমদার 

খোদা-ই-খিদমণ্ুগার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান 
আখছুপ গঞ্চার খান কর্ক গঠিত মহাম্মা! গান্ধীর অহিংস! 
নীতিতে বিশ্বাসী সমাজ সংক্কারে ব্রতী এবং স্বাধীনতা 
গ্রামী দল। 'খোদা-ই-খিদমত্গার' অথ ঈশ্বরের সেবক। 

দলের সদশ্বাগণ সীমান্ত অঞ্চলের প্রাচীন পোশাক লাল 
রঙের কুতা পরিত বশিষা এই স'গঠনটি 'লাপ কুঙাঃ বা 
“বেড শাট' নামে খ।াতি পাত করে। জাতার কংগ্রেসের 
লাহোর অধিবেশনে (১৯২৭ শ্রী) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
অঞ্চল হহতত বহু পাঠান খোদা-ই-খিদমত্গার উহাতে 
যোগ দিয়াছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্ঠাঝে ইহা আনুষ্ঠানিক তাবে 
কংগ্রেসের অশ বপে স্বীরূত হয। ১৯৩০ ৩২ খ্রীষ্টান 

আইণ অমান্যের সময়ে সবকাবি পীডন চত্বেণ এহ প্রত্চাণ 
অহিংসা শীতিতে অটল ছিল। গাঙ্ধী-আবটইণ চক্তিব 
(১৯৩১ গ্রা) পরেও উত্তব-পশ্চিয সীমান্ত প্রদেশে খোদা ই- 
খিদমত্গারের উদ্চোগে আহণ মান্য আন্দোলন অব্যাহত 
থাকে । গ্রামে গ্রামে পাল কুতীর কেন্দ্র গড়িয়া দ্ঠে। 
১৯৩৪ গ্রাঙ্টাঝে কণগ্রেসের উপব সরকারি নিষেধাজ্ঞা ভুলি! 
লয় সবে এই স"্গঠনের উপর নিষেধাজা। বলবৎ 
থাকে । খোদা-ই-খিদমত্গারের সংগঠন, শৃঙ্খলাবোধ, 
আদর্শনিষ্ট। ও আগ্সভ্যাগ 'আইন "অমান্য আন্দোশনের এক 
স্মরণীয় অধ্যায় । ১৯১৭ খ্রীষ্টাঝের নিবাচনে উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত গ্রদেশে ক'গ্রেস ১৫টি মুসলমান আমন লাভ করে। 
ইহা “পাল খুা'র জনপ্রিষতা ৪ সংগঠন শক্তির প্ররুষ্ 
প্রমাণ । ১৯৪২ থ্রীষ্টানেব 'ভাবত ছাড় শ্বান্দোলনে 

খোদ।-ই-খিদমংগার সঞ্রিম্ম ও গৌরবময় "ম”শ গ্রহণ করে। 

নিমাইসাধন বঙ্গ 

খোদা-বথ্শ্ লাইব্রেরি প্রসিদ্ধ গ্রশ্থাগার। খোদা-বথ্শ্ 
নামক এক নম্বান্ত, বিষ্যোৎসাহী বাক্তির নিজস্ব পুথি- 
স"গ্রহকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই অর্থব্যয়ে ইহা! পাটনায 
গ্বাপিত হয় (১৮৯১ শ্বী)। ইহার আসল (বরেজিদ্িক ) 
নাম ওরিষেপ্টাপ পাবলিক লাইব্রেরি, কিন্ত ইহা খোদী- 
বথ্শ্ লাইব্রেরি? নামেই সমধিক পরিচিত । ইসলাম ধর্ম ও 
স'স্কৃতি -বিষয়ক ছুষ্প্রাপা পুথিপত্রের নিমিত্ত ইহা বিশ্বের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার রূপে গণ্য হইয়া আমিতেছে। 
খোদা-বথ্শ্ তাহার পিতার নিকট হইতে ১৫০* পুধি পান 

খ্যাঁতিবাদ 

এবং ণিজ অর্থব্যযে বু পুথি সংগ্রহ করেন। তিনি 
গ্রন্থাগারের জন্ত একটি বৃহৎ অট্টাপিক1 নির্নাণ করেন ও 
তাহাতে ৫০০ পুথি ও লক্ষাধিক মুদ্রার পুস্তক রক্ষিত হয়। 
এই সংগ্রহের এমন কিছু পুথি আছে যাহা পৃথিবী অন্ত 
কোথাও পাওয! যায় না। অনেকগুপি পুথিতে মুনপমাণ 
এত্িহাসিকদের লেখা ভারতের ইতিহাস ও খাজা-বাদ- 
শাহদের জীবশী পাগওযা যার । কয়েকখানিতে বাদশাহদের 
স্বাক্ষর বর্তমান। খোদা-ব্খ্শ্ পাইব্রেবি একটি নিয়ম 
এই যে, এখানকাব পুথি-স"গ্রহ পাটনা হইতে স্থানাস্তরিত 
কর! যায় না। বতমানে এই গ্রন্থাগারে ১০৯০০ পুখি 
এবং ৩৫০০৯ মুদ্িত পুস্তক আছে। 
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দিত ওহদ্দৰ 

খোল অপর নাম মুদ্গ। ঢুই দিক ঢান্দ, মধাস্থলের 
পরিধি স্শীত। বাম এব* দক্ষিণ দুইটি মুখ চর্াবা্ঠ এব" 
মধা ভাগ গাবমুক্ষ। বাম দুখটি দার্ষণ মপেশা বুতনব। 
দুই মুখের চর্যাববণ চামডার টানাণ মাটভাবে লংযু 
থাকে । উহা কীতনের সহিত সগ্ে ব্যধহত হয়। 

বালাশুণ মিত্র 

খযাতিনাদ ভারতীষ দর্শনে ভ্রমপ্রতাক্ষের বিভিন্ন 
আলোচণাকে খ্যাতিবাদ বলে। খ্যাটঠি শবের অর্থ 
জ্ঞান। কোনও বন্ধর তদিন্ন বপে খাতিকে খম বলা হয। 
প্রাচীন দারশনিক প্রস্থানসঘূহে নিয়লিখিত পাচ প্রকার 
খ্যাতি স্বীকৃত হইয়াছে £ 

১, 'অঅখ্যাতিবাদ : ইঠ] মীমাংসক প্রভাকর মিশ্রের 
(৭০০ গ্রী) মবাদ। বস্তনিষ্ট ( রিয়ালিস্ট ) গ্রভাকব ভ্রমেব 
অস্বীকার করেন। শুক্তি বুজত ভ্রমে উহা রন্গত' এইরূপ 
বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, ইহা পাধারণ সম্মত। কিন্ত প্রভাকর 
মতে ইহ] বিশিষ্ট জ্ঞান নহে। শ্তক্তিক] দুষ্ট ইঞ্রিয় সন্নিকুষ্ 
হইয়! “শুরু ভাশ্বর ইহা" বপে প্রতীত হয়। সদৃশ জন্য 
বঙ্গত স্বত হয়। দোষ বশতঃ ধজত যে ম্থৃত তাহা জাতার 

বোধ হয় ন|। এই অসম্পূর্ণ স্মতির জন্য ধজতের সহিত 
সামান্তাংশে প্রতীত শুক্তিকার' ভেদ গৃহীত হয় না। এই 
অগৃহীত ভেদই রঞ্জতার্থীকে ব্জত লাভে প্রবৃত্ত করে। 
ইহা রজত নহে” এই বাধজাম শুক্তিকা ও রজতের ভে 
গৃহীত হয় নাই প্রমাণ করে। 
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খ্যাতিবাদ 

২. অনাথ! খ্যাতিবাদ : ইহা নৈয়ায়িক ও মীমাংসক 
কুমারিপ ভট্ট (৭০৭ শ্রী) প্রবতিত বাখ্া!। এই মতে 
ভ্রমপ্রত্যক্ষ বিশেষ (সাবজেক্ট) ও বিশেষণের (প্রেডিকেট) 
বৈশিষ্টাঞ্ছে হক বিশিষ্ট জ্ঞান ( জাজমেণ্ট )। পিভরহাদি 
দোষ নিবন্ধন শুন্রিক] ইহা” বপে গৃহীত হয। পূর্বাগত 
বলিধা রজত স*স্কার আন্মাতে সমবেত। শুভ্বিকাব চাক- 
চিক্যাি সাশ্য পরম্পব। সম্বন্গে ইন্দিযেব সন্গিক্ষ স্বাপন 
কবে। ফ্লতঙঃ পজঙ প্ুবোভাগে অবধিগ্যমাণ হইযাঁও 
জ্ঞাণকুপ সন্গিকর্ষ বলে প্রশঙ্ষীরত হয়। এক দেশী এইবপ 
কল্পনা পরিহাব পুরক অপ্ম! জনক দোঁধকেই দবস্থিত 
রজতেব সতিত ইন্দিষেব সন্গিকর্ষ স্থাপনে সমর্থ মনে ক্ণে। 
এইকপে খজত 9 তংসমবেত বজতাহ ধর্ষ গহীন হখ। 
উহা কপে গ্রতিভাত শপ্িকায় রজতত-বিশিষ্ট রও 
আরোপিত ঠইস। উভয়ের মধো ভাদায্মা উত্পন্ন করে, 
এব ইহা রজ 5 এই বিশিষ্ট ভণাণ হইলে ভ্রান্ত পুকস 
গরু হন। যবার্থ বাপজ্ঞান বিশেষা লি কা ও বিশেষণ 
রজত ঞকাপধিকবণা প্রতীতঠিব নিষেধ কলে। 

৩. শা টি ফোগাচাববৌসসম্মণ | শণিক পালা 
খিশেষবিজ্ঞানই «ই মতে আঙ্বা। হহা আস্তব এব" বাহা 
কপেএ প্রকাশিদ হা । প্রিমত খাও ইচা ৫5 বিশক্ষণ 
পহ। মান্তর পিজ্ঞানেব বিণ ববভাস বিদ্বম। বাধজ্ঞান 
শে ভাসমান বন্রটর বশ বঙ্সিভবন নিষেধ কবে। 

৪. আসখ)া5, অসৎথতিহাপী যাধামিক বৌদী- 
৮যগণেব মত গগহ ম বুতি সা মান ( কনভেনশশান )। 

যাহা দশা হাহা শিঃ্ষভার বা শূন্য | করল মে 
প5ভাৎ পজত সবথ] অপৎ। 'মাব বাধজ্ঞান শুভিকায 

বজত*ব অপব ঘোধশা কবে। 
৫. সনিবচনীয খাতি, অনিন্চনীয খা *বাদা 

অদৈ তবেদান্ঠীণ মৃত শ্রম একট বিশিহ জান । ফোদবশত: 
শিকার শুগ্তিবাত্ব আবৃত হখ। শুক্তিকাত মাবরক 
জ্ঞান চাকঠিকাধি সাদহ্য দ্বারা উদ্দ। রণতস স্বৰ 
সহযোগে রজতাকাবে পরিণত হয়। সামাগ্ত ত ইহ ৰণে 

প্রতীত শুক্তিকায় এই রজত মাখোলিত হইয়। 'হহা রজত 
এই বিশিষ্ট জ্ঞান এবং তওজ্জন্য পুরুষের প্রবৃপ্তি শিম্পনন কাব। 
বাধজ্ঞানে এই রজত নিষিদ্ধ হুয়। খাব প্রতিভাধকাল 
ইহার স্থিতি খপিষা ইহা প্রাতিভামিক | ইহ। ২ শতে। 
কারণ সৎ অবাধিত। ইহা অসৎও নহে, কারণ ইহা 
প্রতীয়মান। সদসবধম্থ্ধয় দ্বারা নিবচনীয় নহে বলিষ। 
রজত অনিধচনীয়। শ্তক্তিকারূপ আধাবে ইহা প্রতিণন্ন 
অথচ শুক্রিকায় রজত সবকালেই পিষিদ্ধ বলিষা! মিথা। 
এক দেশীর মতে জ্ঞানও বিষয়বৎ মিথ্যা! হইতে পারে। 

ভাও৭ 

খ্াধর্ম 

শুক্তিকার শুক্তিকাত্ব অঙ্ঞাত হইলে ইহা দপ একটি 
অন্থঃকরণবুন্ি (সাইকোসিস্) তয়। এই অস্ংকলণবুতি 
ঘটপটাদি জড বন্ধ ন্যায় চৈভনো অধ্যস্ত ৷ এহ চৈত্গ্াস্থিত 
অঙক্ছান দুরাাদি দোষ ও বজত সংগ্কার সহকারে গজতঞ্ঞগানে 
পরিণত হয়| ভ্রষে প্রাতিভামিক বন্তটি ব্যাবভারিক বলিষা 
বোধ হয়। শুঞ্িকাকপ সদশিষ্ঠানের জ্ঞানানস্তব বাধক্গান 
ব্যাঞাবিক রজততব বিশিষ্ট প্রাঠিভালিক বজত ও হাহা 
জ্ঞান উভযকেই শিমের কবে। 

রামাভন (১০১৭ খ্বী) সংখাতি নামক একটি স্তন 
খ্যাতি ্ীকার করেন। সকল জ্ঞান ভাঙার মতে যথার্। 
উপনিষদ কথিত নিবিংকরণ রীতি অগ্সারে সকল কিছুব 
মধো সঞ্ল কিছু দ্বীকুত হইলেও বুজত-পরমাণু শুক্তিকার 
সর্বাশে সতা নহে । মাহা আশিক সভা তাভ। সর্বাশে 

সন্য বশিয়া যে বোধ, তাহা ভ্রম । আমে আশিক মং 
ধ্ধর খ্যাতি হয় বলিঘ! ইং] সখখ্যাতি। 

দ্র], শা ১০০10011091, 31100751750210, ৮০01১, 

[-]1, 11217176194, 1930 , 5. 8, 2৮181057, 110704- 

11017101 046%101% ০07 1100501% ১৮16৫9101)10)5105 ভি 

1,000, 08100005, 1936 

জটস্কুমণ্র মুপাপাবদ্য 

গ্রীটু যীশ্্-দ 

গ্রীঘধর্ন যীশ্খখীঠুকে 25 ৪ মুভিদাতী কপে স্বীকার কবিয়। 
যাহাবা তাহাও নামে টীক্ষে ৩ হইখাছে তাহাদের পাধনমার্গকে 

গ্রষ্ুর্ম বলা হয | উশমানব খনুষ্টুর গতি উক্তিপর্ণ বিশ্বাস 
এব ট্রাহাব সঙ্গে লীবনসযোগ খষ্টনর্ধের সারকণা। 

ত্ীষ্টধ্মীদেব বিশ্বাস) খীঞ্টেন মাবিশাবে পরমেশ্বরের অগগ্রহ 
€ করুণা পুশ রূপে গ্রিন হইয়াছে এব আণকতা 

খ্ীষ্টের ছাবাহ »ষ্টকতাব সঙ্গে পঠিত মানবজাতির 
পুনঞিলন সাধিত হইয়াছে । এই বিশ্বদপীন মুন্লির 
বাতাকে মঙগল সমাচ'ব (গম্পেশ ) বলা হয। মানুষ 

পবমেশরেব ছাবা শষ্ট হইযাছিল শাশ্বত কাশ এশ জীবন- 
প্রভাব অশভাক হএযার জন্য , পাপের ফলে মগয়াজাত 

সেই এশ সাকপা হইতে নিজেকে বঞ্চিত কখিয়াঞ্ছে, 
কক্ণামধ শবমেশরেব অনুগ্রহে মুক্তিদাতা যীশ্বহীষ্টেব দ্বাবা। 
পাপকলঙ্কি মান্ঠষ তাহার পাপ হইতে বিমুঝা হইযা 
পুনবাষ ঈশ্বরপুর হইযা *ঠে এবং এশ জীবন লাভ করে-_ 
ইহাই শ্রীষ্ীয ধমতত্বের মূল শিক্ষ]। 

শ্ীধর্ম হবয়ং যীনুত্ীষ্টের দ্বার] প্রবর্তিত হইয়াছিল প্রা 

ছুই হাজার বৎসর পুবে। যীশু ছিলেন জাতিতে ইন্বদী, 
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্রীষ্টধর্ম 

তাহার প্রথম শিষ্েরাও ইহুদী ছিলেন। ইহুদী জাতির বহু 
ধষি ও গ্রবক্তা ভবিহ্যদ্ধাণী করিয়াছিলেন ঘে, পরমেশ্বরের 
দ্বার! অভিষেক প্রাণ ( হিক্রু ভাষায় 'মসীহ”, গ্রীক ভাষাষ 
'াষ্ট ) একজন মুঝ্তরদাতা আবিভূতি হইবেন যিনি এশ 
বাক্গা পুণঃপ্রতিষ্িত করিবেশ। যীশু যখন তাহাগ বাণী 
প্রচাব করিযা এবং নানাবিধ অলৌকিক নিদশনকার্য সাধন 
কবিধা আম্মগ্রকাশ কবিলেন তখন অনেক ইহুদী তাহাকে 
্রষ্টা বণিষা শ্বীকাথ করিতে লাগিল । কিন্তু যীশু কেবল- 
মার হহুদীদের জন্য পয়, সকল মাহুষেব জগ্ ঈশ্বর-প্রেখিত 
মুত্িখাতা কপে ভাহাব মঙ্গল সমাচার প্রচার কাতেই 
অনেকে উাহাব প্রতি বিমুখ হইযা উঠিপ, যীত্ুর বিশ্বজনীন 
৪ আধ্যান্মিক ধর্যবাজ্ের বাণী ইত্দী সমাজের পেতব্গ ও 
মহাযাজকগণের ছারা প্রত্যাখ্যাত হইশ | অবশেষে 
তাহ।কে মিথ্যা বাজদ্রোহেখ অহযোগে বিদেশী শানপক তার 

হাতে সমপণ কুরা হয এব বহ অপমান ও খগ্ধণা মধ্যে 

তাহাকে এুশবিদ্ধ কবিষা হত করা হয। যাস্ু খিণা 
গ্রঠবাদে মেহ মতা বরণ করিয়াছিলেন " গঠিন সকল 
মাঞ্চদের অপরাধ ও পাপের জন্য শ্রেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়। 
নিষ্পাপ বাশ কপে মাযম্াঘসগ করিলেন । মৃত্যু পরে 
ভূঁভীর দিবসে পুনগ থিঠ হইয়া তিন তাহার বু শিযোর 
নিকট খার খা দ্বেখা দিয়াছিশেশ ১ তিনি যে পাপ ও 
মৃত্যুকে জয় করিযাচেণ তাহার প্রকাশা হমাণ তাহাদের 
ধান করিয়াছিলেন | শিষোরা চাহার সাশী কপে তাহার 
বাধা গচার কন্ঠে লাগিসেন। 

যীশুর মুক্রিদাধী মু ও পুনকুথান শ্রীপ্্ীগ ধর্মবিশ্বাসের 
ভিন ও প্রমাণ -স্ববপ। খরা যে শ্ধুমাত মহাপুকষ কিংবা 
ধর্মগ্রপ নহেন। ঠিণি ভগবাণ স্বয", শ্ীষ্ধমীবা তাহ। বিশ্বাস 
করিয়া থাকে । গুত্যেক খধিবারে খ্রীষ্টুবিশ্বাশীরা গিজ।য় 

গি্জায় সমবেত হহয। গ্রাষ্টেন পুনরথান ম্মরণ করে) 
প্রত্যেক বৎসরে প্রণ্য-ুক্রবাণে (6 ফাহঙে) খর 
আম্মবিঃর্জন এবং পুনর খাণ-উদ্সবে ( স্টার সানডে ) 
তাহার মুতুপ্তধী মহিমার কথা কীতিত হয়। 

খ্রীষ্ট তাহার শিয্বদের সুপ্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, 
দেশদেশান্তরে গিগা তাহারা সকল জাত্তির নিকট হাহার 
বাণী ও শি গ্রচাথ করিয়া ভাঙার প্রতি বিশ্বাধী সক্ল 
মান্তষকে দীক্ষান্সত ককুন। খ্রাষ্টর্ম প্রথমে ইহুদীদের 
নিকট এবং পরে অ হৃহুদীদেব নিকট গ্রচারিত হয়। 
প্রাচে ও পাশ্চান্রে, এশিয়ায় আফ্রিকায় ও ই€রোপে 
অনেকে খ্রাষ্টের বাণা গ্রহণ করিল। নানা কারণে খ্রাহী় 
ধর্মের প্রচার ও বিগ্ার পাশ্চান্ত্য জগণ্চের মধ্যে অধিক 
সাফলা লাভ কর। সত্বেও গ্রাষ্টধর্ষ কোনও কালে পাশ্চাপ্তা 

্রীষ্টধর্ম 

জগতের মধো মীমাবন্ধ ছিল না) প্রথম শতাষী হইতেই 
দর্সিণ ভারতে, আবব দেশে, মধা-প্রচ্যে এব উত্তব 
আফিকার বিভিন্ন প্রদেশে খ্রীষ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা নাত করিযাছিপ। 
খ্ীষ্টায় বাণীর অনেক প্রচারক খ্রীষ্টনাক্ষী হইয়। প্রাণ বিদর্জন 
কৰিলেন। 

কালক্রমে শ্রীষ্টধর্মীবলম্বীদের মধ্যে দলভেদ দেখ দিল। 
বতমানে গ্রীষ্টমঞ্চপী ( চার্চ) ভিনটি প্রধাণ ভাগে বিভকু : 
প্রাচী মণ্ডলীসমূই (ঈম্টার্ন চা), রোমান ক্যাথপিকম গুণী 
এবং বিতিন্ন প্রটেস্ট্যা্টম লী ৪ সম্প্রদায় । সকল গ্রাষ্টধমী 
্ীষ্টকে প্র$ ও মুক্তিদাতা বলিয়া মানে , সকলে বাইবেলকে 
শাস্গ্রন্থ রূপে শীকাব করে ) শ্রীষ্টের অনুষ্ঠিত 'গ্রঠুর ভোজ, 
( পড় সাগাঞ) সবপেখ উপাসনার মধো মুখা 4 পবিজ 
তম কিঘা রূপে প্রাধই সমবেত উপাসক্মণ্লীব ছার! 

সম্পন্ন হহযা থাকে) সকলে দীক্ষান্ান (ব্যাপ্টিজয ) 
গ্াষ্টায় জীবনের পথম ধর্মমাস্কাৰ বলিখা গ্রহণ কবে । এক 

৪ অধিতীয় পবমেগরেধ অথণ্ড একতা স্বীকার কগিয। 

সকণ খ্রষ্টধ্ট পবমেশ্ববকে এরিবাক্িমষ (ট্রিশটি ) বপিষ়া 
আরাধণা কবে : স্ববপগ 2 গভেপদেহ পিত1 পর এ আগা 

পপশেশ্বরের এই ব্যঞ্চিগঠ ৮হদ মাশিযা গাহাণা পিতাকে 
টক] ৭ বিধ*| কূপে। পুধকে পি শাব শাহত বাক্ বা 

বাণী ( পগস) শে এব পণ আ গাবে অনন্ত পম কপে 
শ্বীকার কারণ থাকে । অন্যাণা [পনথে, যণা গম গুনীর 

বান্ধ এক্যকপ ও পরিচাশনা। বাবস্থা, গাছের অঙ্গে ম খুশী 
সম্পর্ক, ধর্মীঞ্যাসঞরাঞ্ত পাতি) বাইবেলের প্রামাণিক 
বাখাধানেৰ অধিকার) শানাবিধ ধর তব সঙদ্ধীষয মত 

পরম্পর| ইতঠাধি বিষয়ে বিতিন খ্াষ্টাথ মগশী ৪ প্গ্দাধের 
মধ্যে অনৈকা বহিযাছে। এ্রাচা ও প্রঅচামধএপীর অরে 

এবং প্রজচীম গুলীতে রে সান কাখলিক ও প্রত্ঞ্োন্টে 
অধো গ্রক্কতর মনান্তৰ9 নানা পধমষে দেখ| ধিয়াছিলাক্জ 
সম্প্রতি সমস্ত খ্রীষ্টান মণ্ডলীর মধে) পূর্ণাঙ্গীণ একা পুনঃ 
প্রতিষ্ঠাপশার্থে নানাবিধ চেষ্টা শুর হহখাছে এব পূর্বেকার 
বিভেদ্জনি 5 বিদ্বেষ ৪ বিখোধি গাও ভাব বগল পরিমাণে 
হাস পাইযাছে। 

খ্রীষটধর্জের বিশ্বজনীন মুক্তি খোষণার বাঙা বহন করিয়া 
অনেক ধর্মপচারক (মিশনারি) দেশে-বিদেশে খ্রাষ্টের 
লাম ৪ বাণী প্রচাব করেন। গ্রাইবর্মের ক্রম প্রসারের 
ইতিহাসে প্রথম ধর্মপ্রচারকেরা প্রাচ্য হইতে আসিম। 
পাশ্চান্তা জগৎকে খ্রীষ্টের নাম শ্রণাহয়াছিলেন, পবৰর্জ 
যুগে পাশ্চান্তা হইতে আগত প্রচার৫কবা প্রাচো সেই নাম 
প্রচার করিয়াছেন, কিন্ত ্রীষ্টধর্ম কোনও দেশ বা জাতির 
নিজস্ব নহে। খ্রীষ্টধ্মীদের বিশ্বাস, প্রত শ্রী্ট মানবজাতির 

৫৪ 
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অনন্য পরিন্লাতা এবং ঠ্ঈাহাকে কেন্ছ্র করিয়া ও ্টাহারই 
প্রদত ণবজীবনে সম্ত্রীবিত হহয়া সপ দেশ ও জাতির 
মাছষ এক ঠাবদ্ধ হইতে প্আড়ত ১ অবশ্য এই সধন্দনীন 
ধমমীয় এক৩া রাজনৈতিক সামাজিক বা সাংস্কৃতিক স্তরের 
নহে। খ্রীষ্টধম ইহাণ শিক্ষা দেয় যে, গ্রষ্টকে জানে না 
এবং খ্রীষ্টেখ নামে দীক্ষিত হয় নাহ, এমন বহু লোক 
খ্ীষ্টগ্রদত্ত নবজীবণ ৪ পবিধাণ পাভ কবিনে পারে। 
জগতের আদিকাল হহনে 'মআজ পধন্থ সকপ জারির মধ্যে 
সখ্য ধর্মপ্রাণ মাঞ্জখ ভগবানের আগ্রেমণ কিয় মাসিবাছে 
এঠ অন্বেষণ ও সাখশার কাধে বহু শহাপুকদ এব নানা 

ধরে সহামভায় মাভষ দিব্য আলাক «৭ প্রেবশ।পাপযাছে । 

কারণ আন্তরিকতা ও ৩ক্তি যেখানে, সেখানে এশ জীবন 
৪ অঠগ্রহ বিমান | ঠাহ খ্াইধমের বিখবঘনীপ +। কোনও 
জারঙব মাধাত্সিক সাধন! বা কোনও পের মৃলাবান 
হ্যা অস্বীকার কবে না। প্রাক্খ্রা্টাব বা অখ্াীয 
অন্যথা ধর্ম এ সাধনমাগের পতি খষ্টধর্মীরা অ৩তে যে 
অশ্রঙ্থা বা অভ্)*। প্রকাশ কবির, সম্দতি তাহ বিদুবিত 
হহযাছে। 

খা্টাম ধর্ষ শব প্রথম ব্াাখাত সেট পৌশ (পল) 
ঠাঙা? দ্বারা শিখিত বিবিধ পরে আইটপর্ষের মূল স৫গ্রপি 
এহকপে ননী কবিথাতেল . 

১, » নবলা।ত *$ প্রাণবঞ্ধ দেহের $শা, সকল মাগষ 
অঙ্গালী শপে গবম্পপলল সঙ্গে সমু | এহ দেহ কপ 
মণ্ুতাসনষ্টিব আধি জনক আদ্দ পাপ করাতে সমস্ত জাতিএ 
আব।[গ্মিক জীবন শুনি ত হঠগাছে দগতে পাপ ৪ মুড 

গণেশ কখিয়।ছে। পা ৪ পাপঞ্রবণ মন্ধাা তি 
সন্থান বশিষ! মান্য আজ হল্মগত অধিকারে হুর এ 
মবশশাল » যদি৭ এশ জীবন লা ও কবাব যাবি শাহাব 
হৃদথে অপিবাণ, হথাপি এই পাপমগ্ক উন্তবাধিকাণ তাহাকে 
এশ নদীবন লাঙে গরপাবক বপিষ। বাখিযাছে শাহাব 
প্ন্থরে এই দ্বৈত থাকাব ধন সবপাশের মাগষ বাক 
ভাবে হ্বীয পাপময় দশা হইতে মু্চির অদ্বেষণ কবিযাছে। 
গ্াষ্টেব আবিদাবের পূরবী সমগৃু মানব হতিহাপ এক 
অন্তহীন অন্তস্ধানের ইতিবুন্ত। পরমেশ্ববেষ অগ্রগ্রহ 
সন্ধানবত মাভষের সহায় হইয়। নিশাই তাহাকে প্রেরশ। ও 
নিদেশনা জোগাইয়াছে ১ ঈশ্বর-প্রেবিত বহু প্রনওণ বগুবিধ 
বাণী ও উপদেশ মানুধকে দান কবিযাছেন। পরত্শ্বৰেব 
শাশ্বত সংকল্প ছিল, পথে পথে অন্বেষণকারী বিশ্বমানবকে 
তাহার পর্ণগুম বাণীপ্রকাশে খ্রীষ্টের আশ্রয়ে সম্মিলিত 
করিয়া সেই চিরসন্ধানকে চন্ততার্থ করিবেন ৩, ঠাহাব 
বিধানে নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন পরুমপিতা 
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হার অদ্বিতীয় পুহ্রকে পথিবীতে যীশ্বহীষ্ট কপে পেরণ 
কথিলেন। তাহানহ ছারা পধমেশ্বৰ ঠাাব পূর্ণ গেম 2 

জ্যোতি প্রকাশিত করেন । ঈশমানব যীশ্বধী্ “কাধার 
প্রকৃত ঈখবর ও প্রকঠ মাগ্ষ ১ ভাতার মবো এশ জীপনপ 
শাখত পূর্ণতা এব মানবজাতি কালব জীবনধাণা 
সম্মিলিত হইয়া আসে। ঠাহাপহ সঙ্গে পাপগ্রবণ এ 

মরণশীল মানুষের হতিহাসে এশ অমবুতা ও পবিত্রতা! 
পুণপায় নবজীবলশ্লোত পে জগঠে প্রবাহি 5 হহধা থাকে । 

আদমের দ্বাখ। পাপ এ মুভ মেমন জগতহ ঠাণেশ কালয়ী- 

ছিল, খ্বাঞ্ের দাবা তঠমনত এশ লীবন ৪ ম।৯হমন 

পুনকথানের আশ জগতে কিরিসু। মাসে 5 পরামশ্বপ্র 
আস্মদদান সীমি৩ নহে । হ্রীগ্রেব মা এশ লঙাব তা 
অধি্ন করে, আব খ্রঙ্ট মানবজাতিব্র একহন ) ডে 
পারণেব ফলে ঈশ্বর সতাহ মান হহ৭1০*১ যাহাতে 
বিগমানৰ হার ছারাহ উপ জাধলের ফচশহাগ হভবা 
দঠে। যাহাবা ভাহাকে গ্রহণ করিদাহে) ভাহাব পায়ে 

যাঠাবা বিশ্বাস স্থাপন কল্যষাহ্ছে) তিন শাহাছের ঈশ্বর 
সন্তান হহবাব অধিবর দিখাছেশ? (জন ১1১২ ৫, কুশ 
বিগ হহঞা যীস্ত মুও/বরণ কবিশেন । সমগ্র মানব ।ন্ব 
প্রতিই হহব। তিল শিছেকে প্রাণশ্চিন্তের বলি চি সণ 
করিল্নে | এশ বিধাশণ এবং পবমেশ্ববরের সবষ কহঠহ 
অন্বীকান করিথা মানুষ যে পাপ করিখাছিশ শাহর খলে 
পরদ্নেরের প্রতি মাগবের ভক্তিপৃশ আশুগ শা 9 আখ 

মমপতশেখ ভাব বিনষ্ট হইযাছিন। আগের একান্বু মানুগতা 
৭ নাস্মনিবেন মাজষের মলে নমতী লি অগ্থব্ি শা পুত 
গ্রতিষ্ঠিত করে । থ্রাষ্টরের ভাগ্রোংসগেব সঙ্গে হিলের 
মাঠ? * ও মাআনিবেধন মিলাহযা মাঙুন পরিহাণ লাভ 
করিতে পারে ৬» মীন শুণুমা্র উপদেষ্টা কিবা অ্কবণাখ 
আদর্শ শ্ববূপ মহাপুকুত্ব নহেন। মুণ্দেব মধা হহনে 
পুনকুথি * মীশ্খত্ীই লবজ'বনের উত্স. তাহার জীবনি 27 

হইতে যে কহ দিবা নব্জীবন্ধাখা। শাভ কবিতে চাঞ।ঁ*নি 
তাহাকে সেই জীবন দানে নবাডৃত কখেশ। আম হহশান 
জ্রাক্ষা ।৩1, তাহার শাখা-প্রশাখা হোমরাভ | যে মামার 

মধা অবস্থান করিবে আধ আমি যাহাব মধ্যে অবস্থান 
বাধন, সে-ই প্রচুর পরিমাণে ফলপ্রন্থ হহবে। কাশ আমা 
হইতে বিচ্ছিন্ন হহলে তোমরা কিছুই করিতে প প্রিবেনা 
( জন ১৫৫ )। সেন্ট পৌশ বাব বার এহ ভুলনা কবেন 
মানবজাতি হইন দেহ, শ্রীষ্টই দেই দেহেব মস্তক স্থরূপ, 
মন্তকের সহিত সংযুক্ক থাকিলেই দেহেব আঙ্ গুতা 
জীবনের ক্ষুরণ অবাহত থাকে । “ষিনি আমাদের মন্ক 
স্ববপ, তাহার দ্বারা বিধৃত হুইযা আমরা জীবনবুদ্ধি পাভ 

ভ 2 
আক | শত 



্ীষ্টধর্ম, ভারতে 

করিব ১ তাহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ৰপে জীবনসংযোগ রক্ষা 
করিয়া সমগ্র দেহ তাহার প্রাণদায়ী প্রভাবে পরিপু্ 
হইবে গ্রিষ্টপ্রেমের অন্ুপ্রাণনে ( এফেশীয় ৪1১৫-১৬ ) 
৭, খ্রষ্টপ্রবরিত সংস্কার (শ্যাক্রামেণ্ট ) বা ধর্মক্রিযাগুপির 
মাধামেই সাধারণতঃ খ্রীষ্টেব সহিত সেই জীবনসংযোগ 
স্থাপিত ও সংরক্ষিত হয় । এই বাহা সংস্বাবগুলি সাংকেতিক 
অর্থে নবজীবনদানের পরিচায়ক নিদর্শন কিন্তু শ্ীষ্টেৰ এশ 
শক্তির গুণেই আনুষ্ঠানিক ভ্রিয়াৰ দ্বাৰা এশ প্রেম ও 
জীবন প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তবে সঞ্চাবিত হয়। শ্বমং 
্রীষ্ট এই ক্রিযা বা স"ক্কাবসমূহের অগ্ুষ্ঠাতা হইয়া হাহাব 
দেহবপ বিশ্বামী সমষ্টকে আপন জীবণ সক্ারে সন্কীবিত 
করিয়া *তালশেন ৮. শ্রীষ্টের বিশ্ব পপিজ্ঞাণ কার্প তাহার 
চরম মমাপ্তি এখন পাশ কবিবে যখন জগতের সঞ্ল 
জাতি খ্রীষ্টেব আশ্রমে সম্মিলিত হইণা এশ বাজো এক ঠাবল। 
হইবে। পরমেশ্ববের সহিত বিশ্ব মানবের এই পুনজিণন 
এক শাশ্বত মিলনোতপবের তুপা | খবগাষ শাঞ্চিনগবীতত, 
অর্থাৎ ভগবাশের সন্নিধানে, পাপন্জ্ ও নবহীবনপ্রাপ মানব- 
জাতি শাশ্বত কাল পিতা পুর ও আম্মা পবামন্ধবেণ এক 
ও অদ্বিতীয় অখণ্ড জীবনপর্ণ তাৰ সহভাগী হইবে । “অসখ্য 
জনা, নিখিলের সরজাতি) সবগোঠী এব সব ভাখাভাসী 
অগণা জনসন্ঘ তাহার পি'হামনের সম্মুথে পাডাইণা 
উদাত্ত কগে তাহাব মহিমা কীতন করিবে পরিঞাতা 
প্রঃ পরমেশ্ব্, পরিত্রাতা তাহাব পুন সেই উৎসগা- 
কৃত মেধশাবক আমাদের প্রন যীশু” (বিভিলেশন 
৭1৮-১০ )| 

দ্র শুতন নিষম,বাঙগালোব, ১৯৬৩ ১ পর্রাবলী, কলিকা ঠা, 
১৯৬৩১ 1, 8. 10100000511 00071011116 0 
(156 7300) ০ 01015, 1:0100010, 1942 , নু, £১. 
[২61101501০৫ , 11562 30৮1 40616510005 ০01 

1132 155005, 6 5০91, 1944 ১:10, 210111017, 

[9)127/105 0 14101-010010, 1957 , 0. 2, 10০৭4, 
716 16০10160121 101 10৫9, ০ ০11, 

1957 ; 0, 5. 16৬15, 1৮166 01150217769, 1,0170011, 

1958; 2, 90101116102601য, 01075 06940017611 

0 22176081706 0810 00৫, 10170011963, 

পিষের ফালে। 
রবেযাপ | ঠায়ান 

ত্রীষটঘর্ম, ভারতে ভারতবর্ষে শ্রী্টধর্মাবপঙ্থীদের সখা 
এক কোটির অধিক। প্রত্যেকটি প্রদেশে নানাবিধ গ্রন্টীয 
প্রতিষ্ঠান ও গির্জা এবং স্থানীষ গ্রীষ্টমণ্ডলী (চার্চ ) থাকা 

্রীষ্টধর্ম, ভারতে 

*তে৪ অধিকাংশ ভারতীয খ্রীষ্টান দক্ষিণ ভারতে বাস 
করে। উত্তব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী ও 
উপন্গাতিগুশিখ অস্ত $% অনেকে শ্রীষ্টধর্মাবল্বী | অধিকাংশ 
ধর্মযাজক ও ধর্মপাপ (বিশপ) তারতীয় হইলেও নানা দেশ 
হইতে আগত বহু মিশনারি ভাবতে ধর্মপ্রচাব ও 
শিক্ষাদানের কাধে আম্মণিয়োগ কবিযাছেন। ভারতীয 
খ্রীানদের মধো তিনটি প্রধান ভাগ পাওয়া যায, যথা 
বোমান ক্যাখপিক, প্রটেস্ট্যাপ্ট এবং ধিশিয।ান শ্রী্রাশ 
তাহা ব্যতীত আশানী গ্রীক্ক গন্ভৃতি করেকটি মগুলীর 
৩ ও ধদ কেগু আছে। 

দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টপর্যেব ইতিহাস স্বপ্রাচীন। খ্রাষ্টের 
আপন শিখা 9 প্রেবিত দত সাণু খোমা 6 সেন্ট মাস ) ৫২ 
খ্ীষ্টাৰে কেপে খ্রীষ্টের বাণ বহণ করিয়া আমিখাছিপেশ। 
ব্দিন ধখিয়া কেপপণাপী খ্াগুধর্মীদব খনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ছিশ মধা-প্রাচ্য ৪ পাছে সঙ্গে, তাহাপ। সিবিখ| হহতে 
'শাহান্দর শাপ্বগ্রস্থ ৪ উপাসনার বীতঠি পাপ হইয।ছিল 
বলিয়া তাহাদেব নিবিষীন খ্রষ্ভান? নামে আ। 5ঠিতি করা 
হয। ষোঙ৬শ শঙাদী গস্থ কেখলীর খান ধশীব সঙ্গে 
% ঠ৮ অঞ্চলীব প্রাথ কেোনণ সনঙ্ধ ছি না, পরব হী হাশে 
সেহ সঞ্থদ পুণঃহ্ছাপি 5 হণ এব (বশিব ওগ মিরিযাণ 
খাাণ বোমাশ ক ]খশিক অপ্ডীীর সঙ্গে ৬৯ শাবগ হহর। 
ধা, কিন্য অ৮৪ সিখিযাণ মণশীব দর খুহজ আশ 
বোম হইতে সত খাকিমা পাপ মগণীর মগ্ঠ%9, 
রহিধাছে | কেবলবাসী এ্াগুব সমাজের খনোধ্সাত) শি শা) 

, আহিক সমুদি ও সাম্বৃতিক উমব তন্য সমগ আাবতীষ 
্বষ্টম গ্ুলীণ জীবনে পিগিয়াণ গ্রগ্ত'পণ্র ভূমিক। ক্ষ হপুন | 

ক! বুমারিকার পুধ ন্কশে হামিশ আববামীদেব 
মধ ষোড়শ শতার্ধী হইতে একছি স্থানায খর্মণ্ডণা 
'আহঙে। সাবু য়াশ্সিস জঠিগার সেই অকণে ধর্মশিক্ষা ৭ 
মঞ্লানম গঠনের কাধে অরান্ত পরিশ্রম কবিযাছিলেশ। 
ষোড়শ শতান্দীতে নানাধিৰ পড়গাজ বাণিণাযকেছ্ছে ও 
ওএস ল অঞ্চণগ্ুণিতে কা।খলিক মিশনাবিরা হীষ্ধর্ম 
প্রচার করিয়াছিলেন । পশ্চিম উপকুদ্প, বিশেষতঃ গোয়াতে 
ও মাঙ্গালোবে, অনেকে খ্রীষ্ঘধর্ষে দীক্ষিত হয়, সেই সময়ে 
হুগপিতে এবং পূব বঙ্গেও খ্রীষ্টায় ধন প্রচারিত হয়। 
পতৃর্পী্গ মিশনারিদের নিকট ভারতীয় খ্রীষ্টমগুণী বন্থ 
কারণে খণী এবং তাহাদেব দ্বারা দীর্ষিত শ্রীঙ্ানদের অনেকে 
আন্তরিক ৪ গঞঙীবভাবে খ্রীষ্টভক্তি € বোমান ক্যাথপিক 
মণ্ডগীর আধ্যাম্মিক এতিহা মুল্যবাম উত্তরাপিকার রূপে 
আজও সংরক্ষিত করিয়া আলিয়াছে। কিন্ধ পতুগীজ 
ধর্নপ্রচারকেরা পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় মনোভাব হইতে 

৫ 



্ীষ্টধর্ম ভারতে 

বিমুক্ত ছিলেন ন| বলিয়া তাহার প্রাচ্যের স'স্কৃতি, সমাজাদর্শ, 
ও ধর্মাশিত এতিহোব যথার্থ মুপ্য প্রায় উপপন্ধি করিতেন 
ন।। তাই উহার নব্দীক্ষিতদেখ উপব বছুবিধ বিদেশী 
প্রথা ও আচাব চাপাইয়া দিঠেন। 

ষোড়শ শতার্দীতে আধানীরা৭ ভাববে নানা স্বানে 
ব্যবসায়কেন্দ্র স্থাপন করে ১ সেহ সব শ্বাণে আমানী গির্জা ৭ 
স্থাপিত হম। আজও ভারতে আমাণী গ্রাষ্টানের সখ্য 
নগণ্য নগন। 
সদ শঙাবীব প্রথম দিকে শব মাদশে মন্থগাণিত 

কষেকজন মিশশাখি বিদেশী বণিক ৭ শামকদেব সঞ্চে 
কোন9 সংযোগ না রাখিয| এদেশীয় সক্ৃতি ৪ চিশ্টাধাপাণ 

সঙ্গে গভীনভাবে পরিচিত হইবাপ চেষ্টা কপিবাছিপেন। 
তাহাদের অগ্রণী ও পথগ্ররশক বোবেহে দে নোশিলি 

দগিণ তাণতেব মান্রা শহরে আশ্রমবাণী সন্যাপীব জীবন 
ববণ করেন। ঠিন্দ শানে মবা নি, সস্থত ৪ তামিপ 
স।ঠিণ্যের চা) ধ)ন ৭ কঠোর ভতপল্গান নিবত পোবিণি 
সনপ্রণম ভাবতীয এতিহা ও খঞ্ছবাণা সমনবসাধনেপ চেষ্টা 
কণিশেন। নোবিশি ও কাহার শনগাশ ধছপুচা বদেব 
চেষ্টা প্রঃ পরিমানে সাধক হন, পরবতী কানে ডেনমার্ক 
৪ জানান হভতে আগত কটেস্টান্ট মিশনাবিবা, বিশেমৃতঃ 
দাশবিবার গিশনের অধ্যক্ষ বাঁণখলমেয় জিগেনব্প্গ ও 
ফে্ডবিক মোগা্ ৬ এবহ আদশে দশ্িণ ভাবতে খাষ্টবাণা 
গার ববেন। শীহাদেব ধহকামেশ মলে ঠামিশ 2 

051 ভাবাভাবী হিন্ুদের মধ্যে কষেক গ গব নারী 
পে ধীক্ষিত হঠথাছিনা। ঠামি“শাদে ৭ সদ দশে 
শ্রী শারতীথ জীব্ণধার1 ৪ মতিন সঙ্গে সনন্থিত 
হইযু ছে এব সেই সব দঙ্লের হ্বাষ্টণমীরা শহাদের 
দাঙীযতা ৭ ভাব শশত্ব স*।ণ কপে বঙ্গ। কাবযাছে। 

অষ্টাদশ শঙান্বীবৰ শেষ ভাগ ঞণেম্ট্যাট মণ্চুশী ৪ 
সম্প্রদায় গুণিণ মিশনকাগ ভাবতের অনেক স্বাণে আব 
হয়। শ্রবামপুবেব ব্যাপটি মিশনাধিবা সব।পেক্স 
উল্লেখযোগ্য । উহলিখাম কেধি, মাশমান, «খা প্রনুখ 
ধর্মপ্রচারকের! ভাবহীয় অনেক ভাণায বাইবেল অনুবাদ 
করিলেন এবং শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাবতনেব জন্য 
প্রশংসনীয় সাধনা কবিপেন। আজ অবধি খ্যাপটিস্ট 
সম্প্রদায়ের বহুবিধ ধশ্নপ্রচারকাধ ও জনসেবা: প্রচেষ্টা 
ভারতেব অনেক অঞ্চলে সার্থক শাবে চলিম। আসিমাছে। 

উনবিংশ শতান্দীব প্রথম অর্ধে আলেকজাগ্ডার ডাক 
প্রমুখ কয়েকজন মিশনারি কপিকাতা বোম্বাই প্রতৃতি 
শহরে কলেজ প্রতিষ্ঠ। করেন। তখন হইতে এই মিশনারি 
বিদ্যালয় ও মহাবিগ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচাণন। 

গাগনেশনাথ ঠাকুৰ 

গুটেস্ট্যাণ্ট ও কাথপিকদের মিশনকার্ধের প্রধান অ"শ কূপ 

গণ্য কণা যায । তাভাব ঘলে ভাবতের শ্িশ্ষি * সমাজে 
খরীটায় ধর্মবিশ্বাম ও নৈতিক আাদশের প্রভাব বিস্তার পাভ 
করে। বধ ভারতীয় খ্রীষ্টান৭ এই সকপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 
সাায্ খ্রীষ্টমগুলী ৪ গ্রাইীয় সমাজের মধো নেতহ গৃহণ 
করিবাব জগ্ গ্রস্ত 5 হইঘা। উঠিয়াছেন। 

আলামে, সীালতাল পরগনার, ছোওনাগপুরর আর 

আপা ভারতের নানা স্বানে আদিবাসীদের মশো ও উপজাতি 
শলিপ মধো উনবি'শ ও বিশ শতাবীতে খ্র্ঘদত সার্ক আাবে 
প্রচারিত হইয়াছে । আজ শারন্দীয খ্র্টমঞ্ধণী। এক 
বৃহৎ অশ হাদিবাসী ৪ উপজািদেধঃ লইযা গঠিত । 
ভাব হ্ীথ খ্রাষ্টম গলীব ₹ শাখা প্রশাখাব হব্যে পৃর্ীঙ্গীণ 

এপ্ক্যপ পুনংস্থাপনের জন্য সম্প্র্টি অনেক চেষ্টা হইয়াছে | 

নম ক্রমে সেই চেষ্টা কতক পবিদাণে সকল হইঘা 
উঠিত্ছে। অপর দিকে তারতীয বগ্ভানগণ 
এতিহা ৪ শ্রাইধার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্থয় স্থাপণ কবি, 
পূবাপেন্স] উদ্যোগী হইতেছে । জাশীয় ছঈকন ভাবাহীষ 

খ্বাষ্টানদের সিম অশগ্রহণ ও পৰাপেক্ষ। শান্ডিযাণত | 

দ্র এম. সি. চকবতাঁ, ভাবতে খ্রীঞ্ছেব বাঈপ্রুগাব নত, 
কনিক।51, ১৯৫৯ । 

শ।প্রশীয় 

প্রন ১ 

্ীষ্টব্দ অন প্ 

গগনেক্দ্নাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮ এ) জগ্জা ৩ আশ্বিন 
১২৭৪ গঙ্গান্স। ১৮ সেন্টেম্বব ১৮৮৭ খা, মুহা ২ বাশন 
১৩৭9 বঙ্গ, ১৪ খেকষাবি ১৯৩৮ ম্ী। গগনেন্নাথ 
দ্বাব" নাথ 2াকুবের তু শয় পুত্র গিবীন্ছনানের কনিজ পুর 
গণেশ্রণাের জোম খুর। সমবেন্দ্রলাণ ও অবনীনলাথ 
ঠাহ।ব অজ, শিলী ভনযনী দেবী তাহার 'অনা *ম ভগিনী । 
সেট (জত্যান বিগালবে গগনেশনাধ শিক্ষালাভ করেন । 

গগানশ্নাথেক চিজবিছ্। শিক্ষার কোনও নিদিষ্ট শথ পক্ষ্য 
করা যান না। ৩২কাণে বিখাত হরিনালামণ ঝনণ্গা- 

পাধ্যাধেব নিকট গগনেন্গুনাথ কিছুকাপ শি] করন । 
মহ্ংপর জাগানী শিল্পী ইপকোহামা দাইকানেব দ্বাবা 
নি প্রভাবান্বিত হণ । 

গগনেন্্রনাথ উদ্ভাপনপ্রিয শিল্পী, তাহার পুতিভাব 
প্রকাশ ৪ বিবর্তন পরীক্ষা-নিবীক্ষাণ্ পথে । ফোটোগ্রাথ্ি 
তজলপঞ্, পোশাক হাদি নান! দিকে গগণে শনাবের 
এই পরীক্ষা-নিবীক্ষা-মূলক মনোভাবের এরকাশ পক্গ্য ববা 
যাষ। গগনেশ্রনাখে চি্রকপা নানা স্তবে বিশ, যথা 
দৃশ্যচিত্র, বর্ণনামূলক চিত্র, প্রতিকৃতি বিমৃত চিত্র, বাঙ্গচিত্র 

€৩ 



গগনেন্জনাথ ঠাকুর 

ইত্যাদির দৃষ্টান্ত হইতে তাহার উদ্ভাবণী ও বহুমুখী প্রতিভার 
পরিচয় পাওয়া যায় । 

ইওরোপীয় জল-রও ও জাগানী কাশিতৃপির কাজ - এই 
ছুই পদ্ধতির সংযোগ গগনেন্্রনাথের রচনাবীতির অন্ত ওম 
বৈশিষ্ট্য । ভারতীয় আঙ্গিকেব অভসবণ খা অনুকরণে 
প্রয়াম গগনেন্্ুনাথের চিত্রে কোথাও পক্ষা করা যাষ না। 
গগনেন্দ্রনাথ বাস্তববাদী ( রিয়ালিস্ট ) শিল্পী, পৃশ্যান্তগত 
উদ্দীপনার স্থম্পঞ্ট প্রকাশ তাহার বচনার বিশেষ লক্ষণ | 
এই বিশেষ লক্ষণ অতি স্ৃষ্পষ্টুতাবে লক্ষ্য করা যায তাহা 
অঙ্কিত দৃষ্গচিত্রে। এক শিমেষে গৃহীত আলোক চিএ 
মত গগনেগ্নাথের দৃ্ঠচিত্রে আকন্মিকতার ভান বছ ক্ষেত্র 
সুষ্পা্ু। 

আধুনিক চিত্রকলা ক্ষেত্রে কালিতুলিকাছের পণিকৎ 
গগনেন্ধনাথ । এই শ্রণীব বচন।তে ভুলি অশেক্ষ। কাপিব 
প্রয়োগে গগনেন্দ্রনাথেব কৃভিত্ব অধিক । কাশিঠপিতে 
কবা প্রতিরিতি গগনেন্্-প্রতিভাব অন্যতম নিদশন | দ্রশ্টা- 
চিত্রের তুলনায় গগনেশ্বনাথের আত প্রতিকটত অনেক 
পরিমাণে আকাখনিষ্ঠ। 

১৯২০ খ্রীষ্টান্দেদ পর গগনেন্্ণাথেব শিলীজখণনের 
অভাবনীয় পরিবতণ শক্ষা কব! যা৭। আধুনিক ফ্গাসী 
শিল্পেব নানা উপাধান তিনি স্বাঙ্গীকরণের প্রধাল করেন। 
কাশিহুলির কাজে গগনেন্দ্রনাথ যেমন পথিক 'অপব দিকে 
ফরাসী শিল্পভাষাগত উপাধান প্রবতনের গরযাসে৪ 
গগনেন্্রনাথ পিক রূপে ম্মবণার | যদিও সমসাময়িক 
সম।লৌোচকেপা গগণেন্নাথেব পবীক্ষা-নিবীক্ষ|-মূলক ফবাসী 
প্রঙাবান্থিত চিত্ররপে সঙ্গে কিউাব্গমের হুণনা কবিধাছেন 
কিন্ত এই তুপনা সকশ সমর গ্রহন করা ৯লে না। জাহান 
ও ফরামী শ্পীদেব উষ্ভাবণ কোলাজেব (001186) সহিত 
গগনেন্দ্রণাথের গচনাব সন্বদ্ধ অপেক্ষাক ত ঘণিষ্ঠ। এই "তন 

পরীক্ষা-নিখীক্ষার প্রথম পরবে বক্ষ্য করা যায কোণ-যুক্ত 
কতকগুলি ছোট-ব্ড বাভন্ন আকারের সমাবেশ । কালো" 

শাদার উজ্জ্রশ সমাবেশ এই সব ব্চণাপ বৈশিষ্ট্য | ক্রমে 

জ্যামিতিক মাকার স্কটিকোজ্জণ বর্ণ বৈচিষ্যে অভাবশীয় 
উদ্দীপন। প্রবহন গগনেশ্্রনাথের পবাীক্ষা-নিবীক্ষার দ্বিতীয় 
স্তরের রচনাতে লক্ষ্য কর। যার। 

বর্ণের ছাতি এই সময়ের রচণার সর্বপ্রধান আবেদন। 
স্বপ্নেধেখা জগৎ যেমন ম্পশ্শাভগণত অভিজ্ঞতার 'মতীত 
তেমনই গগনেন্দ্রনাথের উপরে ধণি চিন্ত্রগুপির বৈশিষ্ট্য । 
অতঃপর গগনেশ্্রনাথের চিত্রের আর একটি বিবর্তণ লক্ষ্য 
করা যায় ১৯৩০ গ্রা্টাবের প্রাকৃকালে। 

গগনেন্ত্রনাথের শেষ জীবনের এমন কতকগুলি রচনার 

গগনেজ্জনাথ ঠাকুর 

সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেগুলি পৃধোক্ত রচনার পর্যায় $ুক 
করা চলে না। কারণ এই সব রচনাতে উদ্ভাথন অপেক্ষা 
একটি পি্দিষ্ট অভূতি প্রকাশের লঙ্গণ সম্পষ্ট। 

পরিতাণ্ত গৃহের অভাস্তর, এহ বিষয় অবলন্থনে জীর্ণ 
অট্রাপিকীর জীবনকথা প্রতাক্ষ করা যায় শিল্পীব এই সব 
বচনাতে। ভুঙুডে (আন্ক॥ানি ) ভাবতঙ্গী এই সময়ের 
প্রায় প্রত্যেক বচনাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। বিষয়গত 
ব্ঞরণ। থাকিশেও এই ছবিগুপিব সবগ্রধাণ আবেদন 
বস্তসমাবেশে। 

আধুশিক শিপ্পেব নানা দিকে গগনেন্ণাথকে পথিকৃৎ 
বলা সগত। কলিকাতা প্রথাণতঃ সন্্াপ্ত সমাজক্কে পক্ষা 

করিধা গগনেঞ্জনাখেব বাঙ্গ ৭ কৌওঞকেব চিএগুপি খচিত 
হইযাছিল। এহ পকল বচনাতে যে অধর এ প্রকাশ- 
তঙ্গীগ উজ্জ্রপতা পক্ষা কর! যায়, শাহাব ৬ননণাধ বাগ 
নৈতিক ব্যঙ্গচিত্র অনেক পরিমাণে শি ৩ মাধুণিক 
শিল্পে পথিক কপে গগনেন্ধনাণের উতিহামিক মপ্য 
অসাধাবণ হইলে ভাহাগ কোণ? অঠগামী নাহ, যদি 
তিনি নব্য শ্সীদের সভা £তিসা্পন পুইপোবৰক ছিলেন । 
সম্ভ।ন্ত পরিবেশ ও খিদদ্ধ কুচিব গরতাবে গণনেশ্রনাথ সকল 
সময়হ পযকালীণ শিস শো বন হতে ম্ব ৩৫ খাকিমাছেন। 
শিক্ষকতাব গুক্ দাগিস। গগনেখণা কখনও গ্রহণ করেন 
নাই। সম্ভব৩ত এহ কাবণ5 তাঠার পুত গগগামী 

পর্ষ্য কবা যা না। ঞমে আশিক খাব হাব পিঠ 

হঞ্ধার কারণে গগনেন্রনাণ *গঠিএদী শির্পা সমাজের 
উদ আপদ শাহ কবিবাছেশ। 

পচা? 

পিখ 

বিশে।পবিত। নী সুপণ1গ।+ 

হবি দেবেপ্ুনথেন যুত।র (১৯০৫ খ্বী) পরে এবং 
দ্িজেন্নাথ সঠোন্দনাখ ক্যোতারপনাথ ববীন্নাথ সকশেত 
ভ্রমশঃং কপিকাহায় স্বামী ভাবে বাস ৩।[গ কগিলে, গগনেশ্র- 
নথই জোডাসাকে। ঠাকুববাডিপ্র স"স্কৃতিকেন্দ্রের অন্ধ এম 
ধাবক 9 বাহক রূপে পা্গণিত হণ, যা্দিচ খবীপ্রণাথই 
তাহার গ্রধাণ গ্রেরণাস্থল থাকেন । নব্যবঙ্গীয় চিত্রকপার 
পুরোধ| রূপে অবনীন্দ্রণাথের খ্যাতি এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত, 
তাহার চিএকপার মাহাম্ো যেমন, গগণেন্্রণাথেব বাজিত্বের 
ভাবেও তেমনই, ভগিনী নিবেধি৩, বদেনস্টাইন, 

ওকাকুরা, কারমাইকেল, রোনাঞডসে। উভবুফ গ্রভৃতি বু 
বিদেশী মনীষী জোড়ার্সাকোর ঠাকুপ্নবাড়িতে আক$ষ্ট হইয়া 
বাংলার নবচিত্রকপার প্রসারে উদ্যোগী হহয়াছিলেন। এই 
শিল্পনাধনাকে 'প্রতিষ্ঠানগত রূপ দ্বিবার উদ্দেশে স্থাপিত 
ইঙ্ডয়দ সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট (১৯০৭ শ্রী) 



গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

গঠনে সম্পাদক রূপে গগনেন্্রনাথের কুতিত্ব অসামান্য । 
শুধু চিত্রবপায় পছে, ব্যাবহারিক জীবণের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা 
বিছাগে শিল্পকচির বিকাশে৪ তাহার দান স্মবণীয়। 
গৃহসঙ্জা « আসবাণপর ঠ৬য়াখিব যে বিশিষ্ট বীতি ৪ কুচি 
শান্িনিকেতনের চদ্ধে দেশে প্ুচার পাত কবিয়ছে) তাহার 
মূলে ছিলেন গগনেন্্নাথ ১ ঠাঞুবাডিব পুবকলান বিদেশী 
গৃহসন্দ] ও আমব।বপত্ সম্পূর্ণ বজন করিয়া, ঠিনি ও 
অবশীন্্ন।থ দক্ষিণী শিল্পাকে নির্দেশ দিঘা শুণ্ন বীভির 
আমবানপব প্রপ্তত করান, পরমশঃ সে ধাবা অগ্ভন৭ ব্যাগ 
হইখ।ছে। বাস্পার গৃহনিষি ত কারুশিল্পের প্রচাধার্য গ্কাপিত 
ব্ঙগশ হোয় ইপ্চাঠজ আসেোলিমেশনের (১৯১৬ শ্রী) 
অন্যণ্ম সম্পাদক কপে ঠিশি বিশ্বে উদ্যোগের পরিচয় 
দিযাছিপেন। 

অভিনঘকপ1তও ঠাহাখ বিশেষ দক্ষতা] হিল ১ বুবীন্দ- 
শাথের যাপ্ণী 'ঘঠিনযে (১৯১৬ খরা) বাজার ইমিকাম, 
খণশোবর শারদোৎসব অভিনমে (১৯২২ শ্রী) সখা 

বিজখাধিতোর ইখিবাধ এব বৈধাগব খাশাৰ আতিলথে 
নৈধৃঠেব উস) কাহার ক্ষতি স্মহাৰ ইহস্া আছে । 
মঞ্চসন্চ। শপ বঙনা উটিতেদ তান অভিনব দৃষ্টিব 
পবিচঘদণাঠিলেন। 

সাতিতশেপ ভাহার অধিকার ছিব, শিক্ষশাঠ। োদড 
বাত।দুপ, গন্থ ( পুচনাক। ন ১৩৩৩ বঙ্গাক ) তাহার এশার 

তিদশন। 
৯০৫ খাগাবেব শ্বতধশা আন্দোশনেব মঠিত তিনি 

নাবিডভাব &৭ ছিশেন | বঙ্গীব সাহিন) পাবধৎ হাহার 

নাশাব্ধ আগকুণো ডপকীত ঠহযাছে। 
গগনেন্ূুনাথ কঠক অঙ্কিত চিধানপীর প্রধাণ একটি 

সংগ্রহ কলিকা হায় ববীন্দ্রভাবতী সামা তত বঙ্গি 2| 

ববনখাথের জীবপস্থৃতি পুন্ত £ চিণ উপলক্ষে গগনেন্ু 
নাথ 'য সপপা৪ব অস্কণ কবেন সেগুলি এব তহাভাব জন্য 

কোন৪ কোনও চিএ শান্তিশিকে ৩ণ কলাতব্ন সগ্রহ- 
এ । এওদ্বাতী৩ মারও কোনও কোণ প্রত্ষ্টানে ও 
খাক্তিগত সংগ্রহে 'তাহাএ মাক ছবি আছে । 

পবীপ্রভারতী সমিতি গগনেক্ুনাথের শিবাচিত চিত্রা 
বলীর প্রতিলিপির একটি সংগ্রহগ্ন্থ ( ১৯৬৪ শ্রী) প্রকাশ 
করিয়াছেন) তাহাতে রবীন্্রভাবতী স'গ্রথ ও জ কোনও 
কোনও সংগ্রহঙুক্ত চিত্রাবশীর তাপিকা মুপ্রিত মাছে। 

ঠাহাব অঙ্কিত বাঙ্চচিজ্তাবলপীর 'অনেকগুলিহ “বিকপ 
বজ' ( ১৯১৭ খরা? ), 'অদ্তভুত লোক: 86৫17 00 076 

4৮0 (১৯১৭ শ্রী) ৪ 'নবহুলোড . 767 ১০60715 

(১৯২১ গ্রী) গ্রন্থের অন্তশত হই্যাছে। 

গঙ্গ বংশ 

দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গগনেন্ত্রনাথ ঠাকুর, সেঁজুঠি, 
কলিকাতা, ১৩৪৫ বঙ্গাব ১ নীরদচন্ চৌবগী, 'গগনেক্শাথ 
ঠাকুরের চিহাবলী” বিশ্বতার্ী পন্ধিকা, কাঠিক পে 
১৩৫* বঙগাব । অশোক মির, গগনেন্ণাথ ঠাকুর” 
ভাবঙের চিন্রপপা, কশিকা শা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্খ , কানাই 
সাম্য, “গগণেম্নাথা। চিত্রতশন গ্রন্ কলিকাতা, ১৮৮১ 

শবাক। বিনোদবিহাবী হুধোপাধার, গগনেন্দনাথ” 
পরিচয়, আশ্বিন ১১৭১ বঙ্গ ) র্ধেন্ছকুমার গঙ্গোপাপ্যাষ, 
“মার কথা ৪ ভাবততব শ্্ল্পিকখ। এমুন) ৩ আধা? 

১৩৭২ বঙ্গাদ , 1150 0 (1170011011500106 ঞ&ো 01 

37091)61001:7901 70010, 11৮6 1১100017) 16%/768%, 

1৮171011938, 0 00371706015, 10060185001 - 

1090) 185015700106 01021011011 4৯10১011706 

1৮০৫0; 121 7630, ১10101), 1938 , [২৭00110177001 

9010, 000১11) 00£910761017, 7116 ৬150৫ 

13152211 01101167195 1175-]0115, 1938 ,11176 ও, 

(1001১ 0 2৩08100, “07001716১06 057৫ 81121018- 

2801) 701001৩ 1106 ৬150-13107100 26016019, 

%%-]101৬, 1938, ৬৬1]112়0 0035051৩110, 

(76917100101) 7101) 81000511086 ড1574-3100140 

011061%,1১17৮-0015, 138 1১101 তিএ] £ঠ10100, 

'3524160017780চ79801 55 2০৭] 06 05 

/1১১01 4, 71613 13 01107421195] : দগো10৭ 

[২০১৮ 001767010180 14101651211 515 

/1১7401001, তি০৬ [)৩11)1, 1964 
গুলিন্হাব সেন 

গজ” শ ভারতের ইক্হাসে ছুটি গঙ্গবশ হুপ্রসিদ্ধ। 
এই দৃহটি বংশকে পাশ্চান্থা এবং প্রাচা গঙ্গবশ বলা ভইযা 
থাকে । পান্চা্না গঙ্গগণেব বাছধানী মহীশৃুবের নিকটবন্তা 
তলকাড নগচব অবস্থিত ছিল, প্রাচা গঙ্গবাগগণেত্ন 
বানধানী ছিপ ন্মাঞ্ধ প্রদেশস্থি 5 শকা্ুলম-এব শিকটবতী 
কলিক্গনগর ( আধুশিক মুখলিঙ্গম )) এই হইটি বশই 
আট শঠাবিক বখ্সবকাল বাজত্ব কবে। কিছু উন্নশ্কাপ'ন 
”*চা গঙ্গগণ বিশাল সামাজোধ অধিকাবী হষ্টখাছিলেন 
বৃলিযা ত।গাদেব বংশই ইতিহাসে সমধিক গ্রলিক্ধ। 

প্রাচ্য গঙ্গ : ৪৯৭ শ্রীষ্টাকেখ কাছাকাছি মহ্নীশূর হইতে 
আসিয়া এই গঙ্গগণ শ্রীকাক্লম অঞ্চলে রাজা স্বাপন কবেন । 
এ সময হইচ্ছে তাহারা গঙ্গাষের গণনা কবিতে থাকেন । 
ত্ীপ্ীয দশম শতাব্ী পর্যন্থ প্রাচ্য গঙ্গেবা শ্ুদ রাজ্যের 
অধিপতি ছিলেন। এক সমষে গঙ্গরাঙ্তা পাটি শ্বতন্থ 
ভাগে বিভক্ত হযম়। চোল বংশী সমাট রাজরাজের 

€৫€ 



গঙ্গবংশ 

(৯৮৫-১৯১৪ শ্রী) সময়ে প্রাচা গঙ্গবংশের একটি শাখা 
চোল সম্রাটের সহাযতাষ পৰাঞান্ত হইয়া ওঠে। এহ 
সময হইতে বামো গঙ্গাব্ধের পবিবতে শকাবের বাধহাব 
প্রচলিত হয। উন্িখিত শাখার £থম স্বাধীন নরপতি 

ছিলেন তুতীযজ পক্ভহস্ত (১০৩৮-৭৯ খ্রী)। তাহাব পুত্র প্রথম 
বাজপাজ (১০৭০ ৭৮ থ্রী) চোাসমতরাট বাঙেন্দে কণা 
রাজনুনাবীব পাণিগ্রহণ করেন । বানবাজেব চোশবশীযা 
মহিষীব গঠদাত সন্তান ন্বণক্গবর্া চোড়গঞ্গ ( চোলগঞঙ্গ ) 
দীর্ঘ সপ্পুতিন্ধকাল ( ১০৭৮-১১৪৭ শ্রী) রাজত্ব করেন। 

তিনি দিশিক্ফী সয়া ছিছলন। তাহার পবাঞ্রমে প্রাচা 
গঙ্গরাজাদা হণ পশ্চিমে গোদাববী নদী ঠীর হুহতে উ নুর-পু?ৰ 
ভাগীবধীব শীবদেশ পযন্ত শিশ্বু ন হইযাছিল। 1 ঠনি পুবী- 
কটক অঞ্চল হহজে মোযবশেব অধিকার উচ্ছেদ বেন 

এব" পৈতৃক শৈব ধর্জ পরিতগ কবিযা পুবীর পুকুষোন্ুম- 
জগব্লাথ অর্খাঙ বিঝুর ভক্ত হন | তিনি পুরীর হ্থবিধাত 
জগন্নাথ মান্দবের [নর্মাণকাধ আরজ করিযাছিলেন । তাহা 
উত্তবাধিকাখীগণ সেমব্থাম বাণজাব দক্ষিণ শাগের 
রাজধানী অতিশব যযাতভিণগর অর্থাৎ কক জেলাব্ অন্তগ 
যাজপুবে গঙ্গরাজধানী স্থানান্তরিত কবেশ। কিগ্ক ইতিমধ্যে 
১৩খ শভাকীর শুচণায় পশ্চিম ও উন্তর বাণপান ভুকী। 
মুসলমানের অপিকাব প্রতিষ্ঠিত হইধাছিল * ভাই মুসণমান 
আক্রমণ প্রতিবোধের সবিধার জগ্য চোঙগঙ্গেব প্ুপৌত্র 
ভূতীয অনঙ্গভীম ( ১২১১ ৩৯ শ্রী) মহানদীৰ তীববতী 
"সভিনব বাগাণপা ন্বর্থাং কঙকে পুনরায় রানপাণী 
স্থানান্তরিত করণেন। ঠিনি জগন্নাথ মনিদ্ণের নিাণকাধ+ 
সমাপ করিয়াছিলেন । 

ওডিশাব ইতিহাসে ভশীয় শনঙ্গভীমের বাজতকাল 
বিশেষ গ্রশিদ্ধ। তিনি কুপদেবশা পুকষোত্ম-জগনাথেব 
প্রতি অত্যধিক ৩ঞ্িবশ ৩: সমগ্র রাজা ইঞ্ছদেবতার ডদ্দেশ্ে 

দাণ করেন। ফলে গঙ্গবাজা দেবোনূর সম্পলিতে পরিণত 
হয় এবং তখন হইতে গুভিশাব সম্বাতগণ আপনাদিগকে 
দেবত"' জগনাথের পামন্ত জ্ঞান করিয। প্রজা শাসন করিতে 
থাকেন। 

তৃ্ঠীয নঙ্গভীমের পর পুর্রপৌনাদিক্রমে তাহার 
আট জন বংশধর গঙ্গপাঙ্জা শাসন করিযাছিপেন | তাহ দের 
মধে ১ম, ৩য়, ৫ম ও “ম এব নাম নরমি'হ এবং ২য়। ৪র্থ, 
এট ও ৮ম এব নাম ভানু । তীয় অনক্ষভীমের পুত্র গ্রথম 
নরসিংহ ( ১২৩৯-৬৭ গ্রী) মহাপরাক্রান্থ নরপতি ছিলেন । 
গঙ্গ লেখম।লায় বণা হইয়াছে যে, তিনি রা এবং ববেক্ত্ী 
দেশে যবন অর্থাৎ মুঘলম়ানর্দিগকে পরাজিত করেন। 
মিন্হাজুদ্দীণের 'তবকৎ-ই-নাপিরী নামক গ্রন্থেও এই দাৰি 
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সমথিত দেখা যায। হিজরা ৬৪১ অবে লক্মণীবতীর অধি- 
পি মাপিক তুত্রিল্ তৃখান খা জাঙ্নগর (গুড়িশা) রাজোর 
সীমান্তবী কতাীন আকমণ কেন, কিন্ধ ওডিশারাজের 
বাধার জন্য তাহার রাজ্যমধ্ো প্রবেশ করিতে পারেন 
নাই। পরবংসর কতাসীন আঞ্মণের গ্রতঠিশোধ লইবার 
উদ্দেশ্যে ওডিশারাজ লক্ষণাব হী ধাজা আক্রমণ করেন। 

প্রথমে কাহাব মেনাদল লখনোখেব শামক ফথ্রুল মূল্ক্ 
কবীমুদ্দীন লাধ্বীকে মসৈন্যে ধর স করে এব" মুনলমান 
সেনা বিতাডি ত কবিয়] মুসশমান বা্জধানী পক্দণাবতী 
( বতমান মানদছের "ন্গত গৌড) নগরীর দক্ষিণে 
গঙ্গা ঠীরে উপস্থিত হয। কিন্ত অযোধা। ৪ দোযাৰ অঞ্চল 
হতে সুনলম।ন সেনার আগমনের সঙ্গাবনাখ ওণ্ডিশারাজের 

সেনাপতি ( সামন্তবাধ উপাশ্িপাবী বাজন্াামাতা ) সেনাদল 
দেশে বিবাভযা শহয! যান । মুসলমান এঠতিহামিকের 
শিববণ ভুসাবে, কিছুকাণ পরে গডিশাবানের সেনাদপ 
মাক ইথ্ঠিযাওক্গান নঙ্গবক ই কুন খা কর্ক ছইবাও 
পরাজিত ঠইখাছিন। কণাবক এর গ্গ্রঘিণ লামশির 
গঙ্গণান গ্থম নবসি তেব মহৃবনীয বীতি। 

প্রগৰ শখলি হেব অতিবুদ্ধপ্রণোধ। চশীষ তার 
(১৩৫২ ৭৮ শ্রী) গান হকে এডি বালা বাপপানু 
বিদেশী আক্মাখর সম্খান হা) ইশাব মনো পিনীৰ 
তুঘলুক শী শর নতান বাব শাহে 1 আাগমণহ মগ্ন পক্ষ 
মারাগ্রক হহথাছিপ। বীদিল শত পশার বাদধাশাী 
নারাণসী ("অর্ধ বাবাশসা বা ক১৯) অধিকার কবেশ 
ণব ত তব অপঙ্গ তীম কড়ণ কাওকে 2০ জগন। বিগ্রহ 
দি্দীততে লইখা মান। দেশপুঃন কবিখা স্থপশণান এত 
ধিক দব)াধ সপ গহ করিনাহিতণেন কয) প্রেত বধ অঙান 

ঘটি, ধশে এটি খোডাব দাম » ন্ি*ণ পা পযসাখ 
দাডাভমাছিল। 

নত শীষ ভাম্ছব পৌন্র চতুর্থ ৩5৯ প্রাচা গঙ্গবনে শেষ 
শবপতি | ১৪৩৫ খ্রীপ্ভাবে ঠাহাকে উত্খাত করিয়া ভদীয 

মর কপিলেন্দ বা ক্পিনেশর ওডিশাখ হষব শের অধিকার 
প্রতি] কবেন। 

পাশ্চার্া গঞ্চ পাশ্চান্থা গঙ্ষবশী। পাজগণ বিভিন্ন 
ঘুগে পল্পব, চালুকা, বাইবকৃট প্রভৃতি পরাক্রান্ত বাজব'শের 
সামন্ত রূপে রাঙ্গশামন করিরাছিলেন। কিন্কু সমুদ্ধির 
মুগে তাহাদের রাজ্য ক্ষ ছিলন| ১ উঠ] 'গঙ্গবাডি-৯৬০০০। 
নামে খাত হয়। 

পাশ্চাত্তা গঙ্গবংশায় শ্রুপুরুষ ( *২৫-৮৮ শ্রী) একজন 
পরাক্রান্ত নুপতি ছিপেন। ৭৩৯ খ্রীষ্ানব্ধে বিলর্দে নামক 
স্থানের মহাযুদ্ধে তিনি কা্ধীর পল্লব নবপতি দ্বিতীয় 
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পরমেশ্বরবর্মাকে পরাজিত ও নিহত করেন। তীহার পুন 
দ্বিতীয় শিবমার বাষ্ট্ুকুটরাজ ধব ও তীয় গোবিন্দ কর্তৃক 
ছুইবার কারারুদ্ধ ভইয়াছিলেন। শিবমারের দ্বিতীয় পুর 
রাজা প্রথম পৃর্থীপতি পল্লববংশায় অপরাজিতের সামন্ত 
ছিলেন। অপরাজিতের অন্যতম সেনাপতিক্ূপে তিনি 
প্রপুরদ্ধিয়মের ভীষণ যুদ্ধে পাণ্যারাজ বরগ্ুণকে পরাজিত 
করেন, কিন্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া তিনি মৃামুখে 

পতিত হইয়াছিলেন। প্রথম পূথথীপঙ্ির বুদ্ধপ্রপৌত্র দ্বিতীয় 
বৃততগ রাষ্টরকুট সম্রাট তৃতীয় কষ্ণের (৯৩৯-৬৮ শ্রী) ভগ্মীপতি 
ও সেনাপতি ছিলেন। তৃতীয় কৃঙ্ঝ চোলরাজ্য 'আ মণ 
করিলে চোলরাজ পবাস্তকেব পুত্র যুবরাজ রাজাদিঠা 
বিপুল সেনা লইয়া তাহাকে বাধা দিতে অগ্রমব হন। 
ফলে তক্ষোলম নামক স্থানে যে 'ভযাবহ স"গ্রাম হয়, উহাতে 

বৃত্গ স্বত্ে যুদ্ধরত পাজাদি ঠাকে নিহত করাষ চোলসেনা 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয । 
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ধাঙ্গা মধা হিমালয়েব গাঢ ওয়াশ পাবত্য অঞ্চলে অবস্থিত 
গঙ্গোরী (৩০০৫৯ উত্তর ও ৭৮০৫৯ পূর্ব ) হিমবাহ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । গঙ্গোত্রী হিমবাহের পূব ,দিক হইতে 
আগত অপকনন্দা ('অলকনন্দা” ডু) ও পশ্চিম দিক হইতে 
প্রবাহিত ভাগীরথী নদীর স"গমস্থল দেবপ্রয়।গেব দর্গিণ 
হইতে এ ছুই নদীর মিলিত ধারা গঙ্গা নামে বিখযাত। 

পশ্চিমে প্রধান ধারা ভাগীবথীব সহিত ভগীরথের 
পূর্বপুক্রষদের উদ্ধারকল্পে গঙ্গার মর্তো আগমন বুন্লাস্ত 
জড়িত। ইহা! গঞ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ (৩৮৩১ মিটার 
বা ১২৭৭৯ ফুট) পামক গুপ্পা বা তুষার গ্রহ! হইতে উদ্চা 
হইয়া নদী রূপে প্রবাহিত হইয়াছে। গোমুখ হইতে 
২৮ কিলোমিটার (১৮ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের 
তিব্বত হইতে আগত জাঙ্ধবী বা জাডগঙ্গ। ভাগীরখীতে 

ভা ৩৬ 
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আসিয়া! মিলিয়াছে । এই মিলিত ধারা বন্দবপুছ (৬২১৬ 
মিটার বা ২০৭২* ফুট) ও শ্রীক্ ৬১৮৬ মিটার বা 

২০৬২ ফুট )-- এই ছুই গিরিশ্রেণীব মধ্যবভী গভীর 
খদের ভিতর দিয়া প্রবাহিত । এ উচ্চ স্থান হইতে ইহা 
সুপ্ম নুতার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। স্তুন্তী (২৫৫ মিটার 
বা ৮৫০০ ফুট) গ্রামের পর হইতে ভাগীরণী অতি 
প্রবলবেগে পর্বত ভেদ করিয়া! নির্গত তইফ।ছে। টিহবী 
শহরের দঙ্িণে দেবপ্রয়াগে ইহার সহিত অলকনন্দা 
স"পুক্ হইয়াছে। 

অতঃপর শিবালিক পর্বতমালা অতিক্রম কনিযা পশ্চিম 
দিকে বহু দব পর্বস্থ প্রবাহিত হইবার পর দক্ষিণবাহিনী 
হইয়! হপিদ্বাধের ( হিরিছার” দ্র) নিকট গগ্গা সমভূমিতে 
'মামিযা পড়িয়াছে । হরিদ্বার একটি বৃড তীর্থস্থান । হরিদ্বার 
অতিক্রম করিয়। গঙ্গ। দক্ষিণ-পূর্নবাহিপী হইয়া সাহাবানপুব, 

মুজদংদরণগর, বুলন্দশহ ব, ফব্কখাবাদ ইত্যাদি জেলার 
মধ্য দিব! প্রবাহিত হইযাছে | ফ্ব্ঞ্চখাবাদে ইভার সহিত 
বামগঞ্গা মিলিত তইয়াছে। যমুনোতী হিমবাত হইতে 
উৎপন্ন হইযা যমন! এলাহাবাদ বা প্রধাগে গঙ্গার সহিত 
মিশিখাছে। এইখানে সরম্গতী নদী গঙ্গার সভিত মিলিত 
হইয়াছে । এই তিনটি নর্দীর সংগমগ্থল ছরিবেণী নামেও 
বিখ্যাত। এই ত্রিবেণীকে যুক্বেণী বলা হয়। ইহা! একটি 
বিখ্যাত 'ভীখস্বীন | এলাহাধাদের পর নদীপ প্রক্কতি 
পবিবতিত হইযাছে | বর্দার সমঘ ভিন্ন নধীর গতি অতি 
শীণ। নদীগর্ভেও অনেক চরের স্যইী হয। মুক্ধু নী 
পুব দিকে প্রবাহি ত হইবার সময় বাম দিক হইতে গোমতী 
৪ ঘা আসিয়া মিলিযাচ্ছে । বঝামনগন ও কাশীর নিকট 
গঙ্গা টন্তরবাহিনী। পশ্চিষতটে বারাণসী বা কাশী 
অবস্থিত। ইহার পর পূর্ববাহিনী গঙ্গা বিহারে প্রবেশ 
কারযাছে। এই স্থানের বাম পার্থে উপনদীর মধো কর্ণালী 
ব্রাপ্তী, গণ্ডক, বাগমতী ও ঝুশী উললেখযোগা | এই নদীগুলিব 
মধো কযেকটির উৎসম্থান তিব্বতে। দক্ষিণ পার্খ হইতে 
শোণ নি বিদ্ধাপবত হইতে উদ্চুত হইযা। পাটনা। শহবের 
কিঞ্চিৎ পশ্চিমে গঙ্গাব সহিত মিলিত হইয়াছে। 

পাজমহল পবতের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় গঙ্গার তীব 
খেষিযা তেলিগড় ও সক্রিগশির সংকীর্ণ খাত অতিক্রম 
করিয়া গঙ্গা বাংল। দ্রেশে প্রবেশ করিয়াছে । অতঃপর 
রাজমহল পধত ঝেষ্টন করিয়া গঙ্গা বাংলার সম তুপাইমিতে 
আপিয়া প্রবিষ্ট হইযাছে। গিরিয়ার নিকট (২৪০৩১ উদ্ভব 
এবং ৮৮০৬ পূৰ ) ব-ছ্বীপের শীর্ষকোণে গঙ্গা দিধা বিভক্ত 
হইয়। পড়ে। ইহার একটি ধারা দক্ষিণ দিকে অপর 
দক্ষিণ-পৃধ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে । দক্ষিণবাহিনী ধারা 
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মালদহ জেলার গৌড় শহরের ধ্বংসাবশেষের নিকট দিয়া 
প্রবাহিত। এই স্থণে হিমালয় হইতে আগত মহানন্দ। 
আসিয়া এই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । এই ধারাটি 
আরও দক্ষিণে বহরমপুর, নবন্ধীপ, কাপনা, চু'চুড়া, চন্দন- 
নগর, কলিকাতা! প্রভৃতি শহবের পার্থ দিষ! বঙ্গোপসাগরে 
আসিয়া পড়িযাছে। গিরিয়া হইতে নবদ্বীপ পর্যন্ত এই 
অংশ ভাগীরখী নামে অভিহিত। নবন্বীপ হইতে মোহান! 
পর্বস্ত অবশিষ্টাংশ হুগলি (“হুগলি দ্র) নামে পরিচিত। 
আদিগঙ্গা ইহার প্রাচীনতর প্রবাহপথ ( 'আদিগঞ্া, দ্র )। 
চুচুডার কিছু দূরে অবস্থিত ভ্রিবেণী ভাগীরথী এবং ইহার 
শাখানদী সরম্বতী ও যমুনার সংগমস্থল। ইহ] মুক্তবেণী 
নাষে পরিচিত । গঙ্গার দক্ষিণ-পৃববাহিণী ধাও] পদ্মা নামে 
পরিচিত হইয়া পূর্ব পাকিস্তাণের গোয়ালন্দের শিকট 
ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনার সহিত মিলিত হইযাছে। 
টাদপুরের নিকট মেঘনা নদী সহিত মিলিত হইবার পণ 
বরিশাল ও নোয়াখালি জেলার মধ্যবতী স্থাণ দিয় 
বঙ্গোপমাগরে মিলিত হইযাছে। 

পুবাকালে গঙ্গার বিপুল জলবাশি মুখ্যতঃ ভাগীরণী- 
হুগলির পথে নির্খত হইত । কিন্ত বতম়ানে পল্মা মেঘনা 
গঙ্গার জলরাশির প্রধান বাহক হইয়াছে । পশ্চিম খঙ্গে 
প্রবেশ করিয়া ভাগীবখী অনেকবার খাত পরিবর্তন 
করিয়াছে। 

গঙ্গার দৈর্ঘ্য ২৪৬৪ কিলোমিটার (১৫৪ মাইপ ) ও 
ইহার অববাহিকাঁর আয়তন প্রায় ৯৯৩৭৫০ বর্গ কিপো- 
মিটার (৩৯৭৫০ বর্গ মাইল )। এই বিপুল অঞ্চল হইতে 
গৃহীত পপি বার! গাঙ্গেয ব দ্বীপের স্্ট। রাজমহলের 
নিকটবণ্ঠী যে স্থান হইতে গঙ্গা ছিধ! বিভক্ত হইয়। বিভিন্ন 
মুখে গমন করিয়াছে সেই স্থান হুইতে গাঙ্গেয় ব দ্বীপ 
আরস্ভ। এই ব-ছ্বীপের দক্ষিণ ভাগে গঙ্গা ভিন্ন তিন্ন 
মোহানায় সাগরে প্রবেশ করিযাছে। তন্মধ্যে প্রধান 
পশ্চিমের হুগপি মোহানা ৪ পূর্বের বুহৎ মেঘনা মোহান।। 
হুগপি মোহানার মুখে প্রমিদ্ধ তীর্থ সাগরছীপ ( গঙ্গা- 
সাগর” দ্র) 'অবস্থিত। অন্যান্ত মোহানাগুলির মধ্যে মাতলা, 
মালঞ্চ, রায়মঙ্গল ও হরিণথাট| উল্লেখযোগা । গলি মুখ 
হইতে মেথন। পর্ধন্ত গাঙ্গেষ ব-দ্বীপের বিস্তৃতি । তায়তন 
প্রায় ৬২৫০০ বর্গ কিলোমিটার ( ২৫০৪৩ বর্গ মাইল )। 

মুশিদাবাদ, নদিয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগনা ব-দ্বীপের 
প্রাচীন অ'শ। এখানে জলাঙ্গী, মাথাভাঙ1, ভৈরব প্রস্তুতি 
মিয়মাণ নদীগুলি অবস্থিত। খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল 
বহীপের নূতন অংশ। দক্ষিণে সমুত্রোপকৃলে অপংখা 
খাঁড়িযুকত শ্বাপদসংকুল ও হুন্দরীবনে পূর্ণ নুন্দরবণ অবস্থিত 
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( হুন্দরবন' ভ্র)। ইহার দৈর্ঘ্য হুগলি মোহাঁনা হইতে 
মেঘনা! পর্যন্ত ২৮২ কিলোমিটার (১৭* মাইল) ও প্রস্থ 
৯৬ কিলোমিটার (৬০ মাইল) হইতে ১২৮ কিলোমিটার 
(৮* মাইল )। 

পার্বত্য অংশ বাতীত গঙ্গা বু দুর পর্বস্ত নাব্য । ১৮৬ 
খ্ীষ্টাবেও এলাহাবাদ পর্যস্ত টিমার যাতায়াত করিত। উতর 
ভারতে কৃষি ও অন্তান্ত পশ্যদ্রব্য আজও গঙ্গার পথে বুল 
পরিমাণে বাহিত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে বিশেষত: ব দ্বীপ 
অঞ্চলে নৌক] চলা৮ণ ক্রমশ: কঠিন হইয়। পড়িতেছে। 
পলি নিফাশন না হওয়ার দরুণ কলিকাতা বনগরে বঙ 
জাহাজের গমনাগমন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। 

হুগলি নদীতে জোয়ার ভাটা হ্য। ব্যাণ্ডেল ইহার 
উধ্বব সীম । 

গঙ্গার জলপ্রবাহ বন্যার সময প্রা ১৮০০০০* কিউসেক 
হয ও অন্য সময় ২০৭০৭ কিউমেক থাকে। 

গঞ্গামাত়ক সমঙলতূমি কৃধিবাণে সম্দ্ধ । গশ্চিমাশে 
গম 9 আখ এবং পুৰ দিকে ধান ও পাট প্রধান টত্পন্ন 
দ্রবা। মোহাণার নিকট অর্থাৎ কলিকাতা ৪ উন্নিকট- 
বর্তী অঞ্চণ শিল্পে সমধিক উন্নএ। যশে এই সমগ্র সমভূমি 
অঞ্চল ঘন বসতিপুর্ণ হইযা উঠিথাছে (উঞব প্রদেশ? দ)। 

পুবাকাল হইতে পু সামাজা ও জনপদ গঙ্গার তীরে 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহ] ভারতের পশ্চিম ৪ পৃৰ প্রাস্থেব 
মধ্যে প্রধান যোগাযোগের পথ ছিপ। ফব্রখাবা? 
মীর্জাপুর মন্তগ্রাম প্রন্ৃতি স্বান নদী বন্দর চসাবে খ্যাত 
ছিশ। 

গঙ্গা ৪ যমুনার মধ্যবতা পাষাণ অঞ্চলে মেচের জঙ্কা 
আপার গাঞ্জেড ক্যানেশ ও লোয়ার গ্যা্েজ ক্যানেল 
নামে দুইটি খাল কাটা হইম়াছে। ১৮৫৪ ৫৬ খ্রীষ্টা্ে 
হরিছ্বের নিকট গগ। ইতে মেজ কটপিব পরিচ। ননায 
প্রথম খাশটি কাটা হয। উপখালস্ ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় 
8৪৪০ কিপোমিটার (৩৪০০ মাইল )। ইহা গঙ্গা যমুনা 
মধাবতী অঞ্চলের প্রা ৭ মিপিয়ন হেক্টর (১৭ মিলিয়ন 
একর ) ভূমি জলসিধি৩ কবে। শোয়ার গ্যাপ্রেম্ব ক্যানেল 
১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাবে বুলন্দশহর গেলার নরোরা হইতে 
কাটা হয়। ইহার সাহায্যে প্রা অর্ধ মিলিয়ন হেক্টর 
(১ মিপিষন একর ) জমি জল পায়। শাখা খালসহ 
ইহার দের্ঘা ৪৮০ ০ কিলোমিটার ( ৩০০৯ মাইল )। গঙ্গ। 

খালেব জল হইতে বিছযাৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা 
আছে। শোণ ৭ গঙ্গার মধো 'মার একটি খাল আছে। 
সম্পতি মুশিদাবাদের নিকট ফারাক্কা বাধ পরিকল্পনার 
কাজ শুক হইয়াছে (“ফারাক্কা বাধ ত্র )। 



গঙ্গ। 

গঙ্গার উপর কয়েকটি মেত আছে। তাহার মধ্যে 
হাওড়া, মোগলসরাই, কাশী ও এলাহাবাদের সেতু গ্রধান। 
মোকামা ঘাটে নূতন সেতু কিছুদ্নি পরে বর্তমানে শেষ 
হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে পঞ্মান উপর মাপা বিজ আর 
একটি উল্লেখযোগ্য সেতু । 

গঙ্গা ভারতের শুধু প্রধান নদী ণহে। ইহা ভাবছেন 
সবসাধারণের নিকট অতি পবিভ্র বপিষা পরিগণিত । 
ইহাব তীরে হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী প্রন্ভুতি তীর্থ বিদ্যমান । 
গঙ্গা নদীর সহিত অন্য নদীর সংগমস্থপগ্ুপি তীর্থগ্কান বপে 
গণ হয়। এপাহাবাদেএ নিকটবতী প্রয়াগই সর্শশ্রেষ্ঠ-- 
১২ বৎসর পব পর্ণ এখানে কুম্ঠমেল। অনুষিত হয় ('কস্ঠ- 
মেণা? দ্র)। 

দ্র শীহারপঞ্চন রায়, বাংলার নদ-নদী, কপিকাতা, ১৩৫৪ 
বা ১1176 1701)01101 00222866615 01 116156, ৬০] 01, 

0৯601, 1908; ৬/11111) ৬৬11109010১, 40115667% 

9951) 0 171200101) 0৮ 1361791, 08100009, 

1930; চুদ) 00041 09001117182 00165 

19016, 08100500, 1944 

কমল! মুখে।পাবাায় 
মুভাষগঞ্জন বন 

খগ্বেদে (১৭৭৬৫) অপর কয়েকটি নদী সহিত 
গঙ্গা নদিবু গুব কব হইগনা্ছে। পৌরাণিক সাহিত্যে গঙ্গ! 
সন্ধে পানা কাহিণী পাওয়া যায়। ইনি হিমালমের 

জোঠা কন্য।। দেবতাদের অগ্ুরোধে হিমালয় ইহাকে 
দেবতাদের হস্তে সমর্পণ কবিলে দেখঙাদের দ্বারা ইনি স্বর্গে 
নীত হন। কপিপ মুণির শাপে পাতাপে ভন্মীভৃত সগর- 
রাজের পুরূগণের উদ্ধাবসাধনার্থ সগপবংশোদ্ধৰ তগীবথ 
কঠোর তপস্থা করিয] ইহাকে মঙ্যে অবতরণ কাশ ও 
সেখান হুইঠে প।তালে শইয়া যান। স্বর্গ হইতে পতন 

কালে মহাদেব ইহাকে মস্তকে ধাবণ করেপ। পথে জহ, 

মুনির যজ্ঞশালা! জলে প্লাবিত করিলে জঙ্ন, মুশি ইহাকে 
নি:শেষে পান করেন ও দেবতাদের অনুরোধে কান দিয়] 

বাহির করিয়া! দেন। ফলে ইনি জাহবী আখ্যা লা 

করেন। গঙ্গা ভগীরখের কন্তা-তুপ্যা , ভাই ইহার আর 
এক নাম ভাগীবথী। ব্বর্গ, মতা ও পাতাল এই তিন 

স্বানেই ইনি প্রবাহিত বলিয়া ব্রিপথগা নামে 'সিদ্ধ। 

(রামায়ণ, বালকাণ্ড. ৩৫, ৪২১ ৪৩, ৪৪ , ভাগবত ৯৯ )। 

ভাগবতপুরাণের মতে ত্রিবিক্রমরূপী বিষুর বামপদা নষ্টের 
নখাখঘাতে ব্রঙ্ধাড গর্ভ হইতে গঙ্গার জল্ধার। পৃথিবীতে 

পতিত হয় ( ভাগবতপুরাণ, ৯১৭ )। 
৫৪৯ 

গঙ্গাকিশোর ভষ্টাচা 

দেবীভাগবত (৯1১২, ১৩) এ ব্রহ্গবৈবর্পুরাণের 
( প্রকৃতিখ ৭ ১০১ ১১) কাহিনী অভ্সারে গঙ্গা বাধাকফেের 
অঙ্গসন্ুতা এবং বিষ্পাদোদ্ুতা। কাঠিকী পৃর্িযায় 
রামোৎসবে মহাদেব কৃষ্ণ সংগাত করিতে থাকিলে বাধাকু্ণ 
মুগ্ধ ও দ্রবীভূত ছন। ফলে গঙ্গাব উৎপত্তি হয়। এক 
সময়ে রাধা ঈর্ষান্থিত হয়া গঙ্গাকে পান করিতে টগ্যত 
হইলে গঙ্গা কুষ্ের চরণে আশ্রঘ নেন। জখাভাবপীডিত 
দেবতাদে অহরোধে কৃষ্ণ তাহাকে পদান্ুষ্ঠ নথেব অগ্রভাগ 
হইতে বাহিব করিয়া দেন। তাই তিনি বঞুপদী নামে 
পরিচিত। 

গঙ্গা মকরবাহিপী শুকবর্ণা চত্ুভুর্জা দূপে পুজিত হন। 
ইহার বিশেষ পূজার দিন জ্যেষ্ঠ মাসের শুরা দশমী । এই- 
দিন গঙ্গাঙ্সানণে দশবিধ পাপ নাশ হয়। তাই এই দিনে 
গঙ্গাদেবী দশহরা নামে পরিচিত । এই তিণিকেও দশহবা 
বলা হয়। অন্ান্ত ণানা উপলক্ষোেও গঙ্গান্গানে বিশেষ 
বিশেষ ফ্লপাভের কথ! বপা হয়। বালী ৪শংক রাচার্ষের 
নামে প্রচপিত ছুইটি নুন্দব স্তোত্রে গঙ্গার মাহাত্মা বর্ণিত 
হইযাছে। গঙ্গাজলে স্নান, গঙ্গাজল পান, এমন কি গঙ্গা- 
জল স্পর্শ কর! পুণ্যজনক বলিয়া! বিবেচিত হয। গঙ্গাহীন 
দেশেও অনেকে গঙ্গাব জল ও গঙ্গার মুন্তিকা সহহ্ধে স গ্রহ 
করিয়া রাখেন। গঞ্গাজণ ম্পর্শদোষে দুষ্ট হয় না। ইহা 
বাসি হইলে অপবিত্র হয় না। গঙ্গাতীবে বাস কবা, 
গঙ্গাতীবে মৃত্াববণ কবা সৌভাগ্যেব নিদর্শন খলিয! মনে 
কণা হয়। শবসতৎকাবেব পর শবের দগ্ধাবশিষ্ট অস্থির 
অ*শ গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার প্রথা আছে | শ্নেখানে গঙ্গা 
নাই সেখানে এই অস্থি তুলিয়া বাখিযা অবসর মত গঙ্গায় 
দেওএখ হয়। 

চিন্তাহরণ চএতী 

গঙ্গাকিশোর ভর্টরাচার্য প্রথম বাঙালী পবিচাপিত 
বাংলা স'বাদপত্রেব প্রতিষ্ঠাতা, মুদ্রাকর, পুস্তক প্রকাশক ও 
লেখক । নিবাস শ্ররামপুরের নিকটবতী বহুডা গ্রাম । 
শ্রধামপূব মিশনের ছাপাখানায় কিছুধিণ কম্পোজিটরেব 
কাজ করিয়া কলিকাতায় প্রথম পুস্তক প্রকাশনা শর 
ন্বওন। পুস্তক ব্যবসায়ে অদাধারণ সাফল্য অর্জন কবিষা 
১৮১৮ খ্রীষ্টাবধে "বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিশ” নামে 
একটি মুদ্বাযন্থ্ের প্রতিষ্ঠা করেন। 'বাঙ্গাশ গেজেটি' 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংল! স'বাদপত্র। 
এই পত্রিকাটি কবে বাহির হইয়াছিল এবং কতদিন 
চলিয়াছিল তাহ] বল। যায় ন1। পত্রিকাটির কোনও সংখ] 
পাওয়া যায় নাই। গঙ্গাকিশোরের রচিত সংকপিত ৪ 



গঞঙ্গাগোবিন্দ সিংহ 

প্রকাশিত গ্রন্থ : «এ গ্রামার, ইন ইংলিশ আগ বেঙ্গলী? 
(১৮১৬ শ্রী); দ্বায়ভাগ' (১৮১৬-৭ খা); 'দ্রব্যগুণ' 
(১৮২৪ খ্রী)১ “চিকিৎলার্ণৰ' (১৮২০? শ্রী) ভারতচন্ত্রের 
'অন্গদামঙ্গল' ( সচিত্র ১৮১৬ থ্রী) ইত্যাদি। 

দ্র ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, 
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাবৰ। 

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঈন্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান 
ও মুশিদাবাদ জেলায় কান্দী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
ইহার পিতামহ হবকঞ্ণ সিংহ বাংলার নবাব সরকারে উচ্চ 
কর্মে নিযুক্ত হইয়! প্রচুর অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। 
১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থবেদার রেজা খার অধীনে গঙ্গাগোধিষ্ 
কাহনগো-র পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে ওয়াবেন 
হ্হিংস ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাশিমবাজাধের রেশম 
কুঠির রেসিডেন্ট থাকায় গঙ্গাগোবিন্দর সহিত তাহার 
বিশেষ সন্ভাব জন্মে। রেজা খা কর্মচ্যত হইলে তিনি 
কলিকাতায় আসিয়া হেহ্িংসের গুধচকার্ধে নানাভাবে 
সহায়তা করেন এবং তাহার প্রীতিভাজন হইক্জা ওঠেন। 
তাহাকে রাজ। রাজবলিভের অধীনে সহকারী দেওয়ান-এর 
পদে নিঘুক্ত করা হয়; পরে রাজন্ব বিভাগের সবপ্রকার 
কাজ তাহার উপর অপিত হয়। ১৭৭৪ গ্রীষ্টাবে হেঠিংস 
তাহাকে কলিকাতার রেভিনিউ কাউন্সিল-এর দেওয়ানের 
পদে নিয়োগ করেন। পর বৎসরে হেষ্টিংসের বিপক্ষ 
দলের অভিযোগক্রমে উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে গঙ্গা- 
গোবিন্দ পদচ্যুত হন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাবকধে বিরোধীদলের 
সহ্য মন্সন পরলোক গমন করিলে হেঠিংস পুনরায় পূর্ণ 
ক্ষমতা লাভ করবেন এবং গঙ্গাগোবিনা দেওয়ানী পদে 
পুননিয়োজিত হন। পাঁচশাল! বন্দোবন্থের সুযোগ লইয়া 
তিনি নাটোর রাজবংশের কয়েকটি পরগনা এবং কালেক্টর 
গুঁভল্যাড-এর দেওয়ান দেবী সিং-এর যোগ-সাজশে 
দিনাজপুর-রাজের জযিদারির কততকাংশ হস্তগত করিতে 
সমর্থ হন। হ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বে হেগিংস 
নাটোরবাজের জমিদারর কিছু অংশ গঙ্গাগোবিন্কে 
পাওয়াইয়। দেন কিন্ত পরবর্তী গভর্নর জেনারেল 
কর্নওয়ালিস-এর সময়ে তাহা প্রতার্পণ করিতে বাধ্য হ। 
অত্যাচারী প্রজাগীড়ক রূপে তীহার বিশেষ অখ্যাতি 
বটিয়াছিল। এমন কি বিলাতের পালামেণ্টে হেঠিংসের 
বিচারকালে তাহার সম্বদ্ধেও নানারূপ অভিযোগ উখ্বাপিত 
হই্য়াছিল। অথচ তৎকালীন সামাজিক আচার অনুযায়ী 
মন্দির নির্যাণাধি প্রভৃতি সৎকার্ধে তাহার দানের কথা 

গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 

জানা যায়। স্ুবিখ্যাত লালাবাবু ইহার পৌন্র। উত্তর 
রাটী কায়স্থ সমাজের এই পরিবার পাইকপাড়া-বাজ নামেও 
পরিচিত । 

গঙ্গাধর কবিরাজ (১৭৯৮-১৮৮৫ শ্রী) প্রথিতযশ। 
কবিরাজ । জন্ম যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে । পিতা 
কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ রায় রাজশাহ'ংত রামকাস্ত সেনের 
নিকট আমুবেদশাস্্র অধ্যয়নের পর ২১ বৎসর বয়সে 
মুশিদাবাদে আসেন ও ক্রমে বিশিষ্ট আমুর্বেদীয় চিকিৎসক 
রূপে খ্যাতি লাভ করেন। চিকিৎসা ব্যাপারে তাহার 
অসাধারণ নৈপুণ্য বিষয়ে নানা কাহিনী প্রচপিত আছে । 
তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংঙ্কত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন) 
তাহার মধ্যে উপ্লেখযোগ) চরকমংহিতার জল্পকল্পতক" 
নামক টাক (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫ সংবৎ ), অগ্রিপুরাণের 
আঘুর্বেদাংশের ভায্য,) কয়েকটি উপনিষদের টীকা 
( তৈত্তিরীয়োপনিষদ বৃন্তি, ১২৯১ বঙ্গা্ধ ), বৈশেধিক শ্ত্র 
(ভারদ্বাজ-বৃত্তিভাষ্ ১৮৭* শ্রী), মন্ুসংহিতা। টাকা (১৮৮২ 
শ্রী), “ছুগধকাবা” নামে কাব্য এবং প্রাচাপ্রভা" নামে 
অলংকারগ্রস্থ । তাহার গ্রন্থগুলির মধো কয়েকখানি মাত 
প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার গ্রন্থ গুকাশের উদ্দেশো 

গঙ্গাধর মনীধা” নামে একখানি পঞ্জিকা কিছুদিন (১৯১১ 
শ্রী) প্রচারিত হইয়াছিল । 

দ্র রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্র, স্বগীয় গঙ্গাধর কবিবাগ”। 
বৈছা-সধীবনী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ, ৫ম-৬ষঠ সংখ্যা, ১৩২২ বঞ্গান্ । 
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হরেশচন্জ বন্যোপাধা।য় 

গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৮০৬-৭৪ শ্রী) কপিকাতার 
আদি এর্পদাচার্য, খাগডারবাণী বীতির গায়ক রূপে স্থপ্রসিদ্ধ 
এবং স্বনামধন্য যদুতট্রের সংগীত গুরু । নিয়! জেলার 
মুড়াগাছার অন্তর্গত বিশ্বপুষ্করিণী গ্রামে গঙ্গানারায়ণের জন্ম 
হয়। যোল-সতের বংসর বয়সে সংগীত শিক্ষা লাভের 
জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। দশ-বার বৎসর কাশী, 
দিল্লী প্রভৃতি স্থানে থাকিয়! সংগীত শিক্ষধুর শেষে কলিকাতায় 
ফিরিয়া আমেন। তৎকালীন বাংল! দেশে ফ্রুপদী রূপে 
গঙ্গানারায়ণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল | ত্রিপুরার মহারাজা, 
মুশিদাবাদের নবাব, গোবরভাওার মুখোপাধ্যায় পরিবার, 
কলিকাতার হুরকুমার ঠাকুর, শ্টামচত্ষণ মলিক, পোস্তার 



গঙ্গানারায়ণ হাঙ্ষাম। 

রায় পরিবার প্রভৃতি তাহার পুষ্ঠপোষক ছিলেন এবং 
তাহাদের সংগীতসভায় তাহার গানের আসর হইত । 
মুশিদাবাদের ততকফাণীন নবাব গঙ্গানারায়ণকে 'ঞপদ 
বাহাছুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। যছুভট্ট কষেক বৎসর 
তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার শিকট বীতিমতভাবে 
পা শিক্ষা করেনণ। তিনি ভিন্ন গঙ্গানারায়ণে অপব 
শিশ্তগণের মধ্যে পাথুরিযাঘাটার হবপ্রমাদ বন্দ্যোপাধ্যাগের 
নাম উদ্লেখযোগা | গঙ্গানারাধণ ভৈরব পাগে সিদ্ধ ছিপেন 
বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে। 

দিনীপকুমার মুখাপাধায় 

গলা নারায়ণ হাঙ্গীমা কোল বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে 
১৮৩২ গ্রাষ্টান্দে মানভ্মের ভূমিজগা এক বিঘোহ করে। 
ইহ] গঙ্গানারাযণ হাঞ্গামা ণামে খ্যাত। ঈস্ট ইপ্চিয। 
কোম্প।নি প্রবিত উত্মর্ণ অধমর্ণ আহনের প্রঝবোগ এই 
অঞ্চলের আদিবামীগণের মধ বিশেষ 'অসম্ঘোম্ের কারণ 
হ£্য] উঠিয়াছিল। জমিদারি সংক্রান্ত ব্যাপারে ইত্রেজের 
পক্ষপানছুষ্ট ব্াচরণ অনেক আদিবামী জমিপারকে অসহিষু। 
কবিযা ঠোশে। কিশ্দ্রাহের নেভা গঙ্গানারাষণ ববান্ঠুম 
এমিপারির একজন দাবিধাব ছিলেশ। বিবাদের বিগয ভাত 
জমিদাবির দে €য়ান মাধব সি গঙ্গানারাযশকে অনেকগুলি 
ওরফ। হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন এবং নানা প্রকারে 
পাডন কণায় প্রজাসাধ।াবণেন ণিকট তিনি অত্যন্ত 'অপ্রিষ 

হইযা উঠিযাছিশেশ। গঙ্গানারাধণ প্রজাসাধারণ ও 
আদিবাসী ভূমিজদেব উতরেজ বিদেসের সুযোগ শইখা ঘাট 
ওখাপশ ও বিরূপ কৃষকশ্রেণীর সহায়তায একটি সৈন্যদল 
গঠন করেন এব" মাধব সি'-কে াক্রমণ করিয়া হত] 
করেন । পরে এই দল বরাবাজার নামে একটি গক্তপূর্ণ 
শহরের লবণ-দাগোগার কাছারি, পুপিশ থান। ইত্যাদি 
পুড়াযা সমগ্র অঞ্চলটি লঠন করিছে থাকে । অবস্থা 
এরূপ সঙ্গিন হইযা ওঠে যে সরকাবি ফোৌজকে বীকুঙায 
হটিয়া যাইতে হয। ববাভূম অধিকাণ করিযা গঙ্গানারায়ণ 
নিজে রাজা উপাধি ধারণ করেন এবং পার্শবশী অঞ্চল 
হইতে কর আদায় করিতে আরশ কবেন। ইহার পথ 

গক্গানাবায়ণ বরাভূমেব পুবাঞ্চল লু$ন করিতে আস্ত 
করেন। স্থানীয় ভূমিজ কোলগণ এই পর্যন্ত গঙ্গানারায়ণের 
সৈগ্ঘদলে যোগদান করে নাই-_ এইবার তাহাবা সৈন্যদপ- 
ভুক্ত হইয়া এই অঞ্চলে ভয়াবহ অবস্থার স্ষ্টি করিতে 
থকে । ১৮৩২ গ্রাষ্টাকষের শেষ ভাগে ছোট ছোট 
কয়েকটি সৈম্ভ?ল প্রেরণ করিয়া ব্রিটিশ সরকাণ ইহাদের 
দমন কৰিতে সমর্থ হণ। গঙ্গানারায়ণ সিংভূমে পণাধণ 

৬১ 

গঙ্গাযান্র! 

কবিযা আদিবাসী 'হো"-দের নিজ দলে ঢানিতে চেষ্টা 
করিয়া বিফল হন। পরে খরসোয়ান এব রাজাদের সহিত 
যুদ্ধে তিনি নিভাত হইলে এই হাঙ্গামাব অবসান ঘটে । 
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গল প্রসাদ সেন (১২৩১-১৩০১ বঙ্গাক ) প্রখ্যাত 
আমুবেদশাস্ত্রী। গঙ্গাপ্রসাদ মেন ১২৩১ বঙ্গাবের ২ ভা 
টাক] জেপার বিকমপুরে উত্তরপাড কমবপুর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শীলা্বর সেন মহাশষের 
শিকট গঙ্গাপ্রসাদ আঘুবেদশাস্্ব অধ্যঘধন করেন। ১২৪৯ 

বঙ্গে তিশি কুমারট্রলিতে চিকিৎসা ব্যবসায় শারস্ত 
কেন ৪ এমে অপাধাবণ খাতি অর্জন করেন । তত্বালের 
ভাবতের বনু বিশিষ্ট ৰক্তি কাহার চিকিৎসাধানে ছিপেন। 
রামবঞ্চ পরমহ*মদেও তাহার চিকিৎসায় ছিপেন। পঞ্চাশ 
বসের ও উপর তিনি গৌরবের সহিত আনুকেদশীক্রমতে 
চিকিৎসা করিখা বাংলা দেশে কদিরাজী চিকিৎসার 
অন্যতম ধাবা প্রতিঠিত করেন। বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, 
মহেশ ন্যাষরত্ু প্রভৃতির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। 
৭২ বসব বসে গঞ্াপ্রসাদ তিন পুএ রাখিয়া পন্রপোক 
গমন কথেন। 

অশোকা দেনগপ 

গঙ্গাযাত্র। মৃতার অনতিপুবে মুমূর্ধুকে গঙ্গাতীরে লইসা 
যাং। মনে করা হয়_- গঙ্গাগতে বা গঙ্গাতীগে মৃত্যু 
হইলে মুতের সদ্গতি লাভ হয। এইজন্য মৃত্যুব অব্যবহিত 
পুরে মুমুযুব পা হইতে নাতি পধন্ত দেহ গঙ্গার জলে 
ডুবাইযা দেওয়া হইত। ইহাব শাম নাভিগঞঙ্গা। পুবে 
বোধ হয গঙ্গা ছাড়া অন্য জশাশয়েও এইবূপ অনুষ্ঠানের 
গ্রচশন ছিল এবং তাহার নাম ছিল অস্তর্জল বা অন্তর্জলি। 
মৃত্যু ঘনাইয। আপিতেছে মনে হইলে রোগীকে গঙ্গাতীরে 
নিয়! দিনের পব দিন অপেক্ষা কর! হইত | এই উদ্দেশ্রো 
গঙ্গীতীরে অবস্থান করিবার জন্য অনেক স্থলে সম্পন্ন 
ব্যক্তির! ঘর ত্যোরি করিযা রাখিতেন। কোন কারণে 
গঙ্গাযাত্রীকে বাড়িতে ফিরাইয1 আনিতে হইলে তাহা 
অমঙ্গণহ্ূচক বলিধা মনে কর] হইত । গঙ্গাধাজ্া] সম্ভবপর 
না হইপে আসন্মৃত্্য রোগীকে ঘরের বাহিবে তুণসী ব 
আমলকী গাছের তপাগ পারায়ণ ক্ষেত্র নামে পবিচিত 



গঙ্গাসাগর 

পরিফার করা জাধগায় নূতন কাপড় পরাইয়া উত্তর শিয়বে 
শোওয়াইয়া দেওয়া হইত। জলাশঘের অন্থকল্পম্বরূপ 
একটি জলপূর্ণ গতের উপর পা রাখা হইত এবং কানের 
কাছে মুখ বাখিয়। উচ্চৈন্বেরে গঙ্গানারাযণ ব্রদ্ধ ও পামনাম 
উচ্চারণ করা হইত, গায়ে গঙ্গামৃত্তিকা লাগাইযা মৃত্যু 
পূর্বক্ষণ পধস্ত বুকের উপর গীতা খা বাদ্ষণস্থলে শালগ্রাম 
শিলা রাখা হইত । ঘরের মধ্যে সুতা শিন্দশীয ছিল । 

চিঞ্ত।হবণ চ্বশা 

পাঙ্গাসাগর ২১০৩৬ হুইতে ২১০৫৬ উত্তব ও ৮৮০২ 

হইতে ৮৮০১১ পূর্ব। সাগর দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে 
অবস্থিত গ্রাম । তীর্থ-মাহাজ্্যে সমস্ত দ্বীপটি গঙ্গাসাগব 
নামে পরিচিত। সাগর-দ্বীপ চব্বিশ পরগনা জেলার একটি 
থানা । ইহার উত্তপ-পশ্চিমে গঙ্গ৷ (হগপি) নদী, উত্তর- 
পূর্বে বডতলা খাঁড়ি ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । ছীপটি 
উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, আধতন ৫৯৪ ধর্গ কিলোমিটার 
(২২৪৩ বগ মাইল), শোকসংখা। ১৯৫১ খ্রাহ্রান্ষের 
লোকগণনা অনুসারে ৫১৪৬৩ জন । 

অনেকের মতে সাগরছ্ীপে প্রহাপাদিত্যের বাজধানী 
ছিল। এককালে এই স্থান যে সম়ধিশালী ছিপ, উত্তরের 
জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ভগ্নপ্রায় ইটের বাড়ি ও প্রাগীন 
মন্দিরগুলি তাহার সাক্ষ্য দেষ। ১৬৮৮ গ্রাষ্টাব্ষের এক 
ভীষণ জলপ্লাবনে এই দ্বীপ জনহীন ও শীন্রষ্ট হই পড়ে। 

ইবেজ আমলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে 
নানাবিধ উন্নয়ন প্রস্টো চলে। ১৮০৮ স্রীষ্টাব্ধে এখানে 
একটি পাইট হাউস নিশ্নিত হয়। ১৮১১ খ্রীগ্াৰৰ হইতে 
পুন্বাঘ বসতি স্থাপনের চেষ্টা চশে। কিন্তু ১৮৬৪ খ্রীষ্ঠাবের 
প্রচণ্ড ঝডে বহু পোক মার] যাওয়ায় এ প্রচেষ্টায় বাধ! 
পড়ে। বর্তমানে পুনরায় উন্নয়ন কর্ম শুরু হইয়াছে । উত্তর 
দিকের অবণ্য পরিষ্কার করিয়া চাষ-আবাদ হইতেছে, 
দক্ষিণ দিক অবুণ্যে পরিপূর্ণ । কাষ্ঠঠ মোম ও মধু এই 
অরণ্যেব সম্পদ । 

গঙ্গাসাগর হিন্দুদের পবিস্র তীর্থ । এই পবিত্রতার 
কারণ ইহা] গঙ্গ৷ ৪ সাগরের সগমস্বলে মবপ্থিত। কপিল 
মুনি এই স্থানে তপন্তা করিয়া সিদ্িলাভ করিয়াছিলেন। 
সগর রাজার প্রপৌত্র তগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনষণ 
করিয়া এই স্থানেই কপিল মুনির শাপে তম্মীভূত মগররাজার 
ষাট হাজার পুত্রকে গঙ্গার জলধার! হার] উদ্ধার করিতে 
সক্ষম হইযাছিলেন । 

গঙ্গাসাগর গ্রামে প্রতি বদর পৌধ-সংক্রান্তির সময় 
মকর স্নানের মেলা হয়। তদুপলক্ষে ভারতের প্রায় সকল 

৬২ 
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রাজা হইতে লোক সমাগম ঘটে । গঙ্গ।সাগরে৭ দক্ষিণ-পূর্ব 
প্রান্তে একটি মন্দির আছে, সেখানে কপিল মুনি, সমুত্র ও 
৬গীরথের মুণি প্রতিষ্টিত আছে। প্রাচীন মন্দির জলমঞ্র 
হইয়া যাওযাষ কষেক বখসর হইণ একটি নুতন মন্দির 
নি্ি৩ হইযাছে। 

পূর্কালে কোন9 কোনও সন্কানহীন! পাপী সম্কাণবতী 
হইবার আশায় মানসিক করিয় প্রথম পুধকে গঙ্গাসাগবে 
অথ দিয়! আসিতেন। ১৮০৯ গ্রীষ্টাব্ে পর্ড ওয়েলেসলি 
এই প্রথা! খন্ধ করিবার উদ্েশ্রে একটি আইন প্রণয়ন করেন। 

পূর্বে তীর্থযাত্রীগণ পদক্রজে বা নৌকায় করিয়া গঙ্গা- 
সাগধে যাইতেন। ইহা বিপক্জনক ও কষ্টকর ছিপ। 
বঙ্মানে অন্ঠান্ত "তীথের গ্তাষ এই তীথ টিও সথগম হইয়াছে। 
মেলার সময কপিকাতা হইতে বাসমোগে কাকদীপ ও 
নামখানা পণন্ত গিযা সেখান হইতে নৌকা ব ঠ্িমার 

-যোগে গঙ্গাসাগরে যাওযা যাষ। 
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গু বাহমনী দ্র 

গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রথা 5 আরভীন নৈযাষিক 9 
“তব্বচিন্তামণি" গ্রন্থের গ্রণেতভা। কাখপগোখীম ছাদন, 
ংশে জাত মিথিলার এই প্রাঙ্গণ নৈয়াষিকের জন্সকাল 

লইয়া অনেক বার্দাঞ্বাদ আছে । দীনেশচন্্ী শুট্াচাখ 
মহাশয়ের মতে গঙ্গেশের গ্রন্থবচনাকাল ১৩০০ খ্রাষ্টাৰের 
পুরে নঠে, পবস্ধ ১৩২৫ ৫০ খ্রীষ্টাবের মধ্যে হওয়াই 
সম্ভব । 

ন্যায়-বৈশেধিক প্রস্থানাবলম্বী হইযাও গঙ্গেশ প্রকৃত- 
পক্ষে একটি নবীন চিন্তাধারার সুত্রপাত করিয়াছিলেন। 
গক্ষেশ-প্রণীত তবচিন্তামণি নামে চা খণ্ডে বিভক্ত গ্রস্থকে 
কেঞ্জ্র করিয়া এক নবীন নৈয়া়িক সম্প্রদায় একটি অভিনব 
তর্ক-পদ্ধতি ও বচনা-শৈলীর প্রবর্তন করেন, তাহারই 
সাহায্ো বহুপল্লপবিত নানা টীকা-টিগ্লনী ও তান্তের মাধ্যমে 
একটি বিশিষ্ট শাস্ত্রধারা উন্তরকাপে সমস্ত ভারতীয় দর্শন- 
চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই শাস্ত্রধারাই 
নবান্থায় বশিযা খ্যাত। ইহার প্রভাঁবে পরবতী যুগের 
সমস্ত দশন-গ্রন্থে। এমন কি অলংকানিশাস্ত্রেও, ভাষা ও 
চিন্তার মধ্যে অসামান্ নুক্মতা ও দুরহঠার প্রবর্তন হয়। 
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তবচিস্তামণি গ্রন্থ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শষ 
--এই চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রত্যক্ষ খণ্ডের 
আলোচ্য বিষয় হইল : প্রম! বা যথার্থজ্ঞানের উতৎপন্তি ও 
প্রামাণ্য ইত্যার্দি ভ্রমজ্ঞাণের স্বরূপ ১, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও 
তাহার কারণ, সংযোগ, সযুক-মমবায়, সংঘুক্তসমবেত- 

সমবায়, সমবায়, সমবেত-স্মবায় এব" বিশেষণতা নামে 
ছয় প্রকারের ইঞ্জিয় ও বিষষেএ সন্গিকর্ণ, অলৌকিক 
প্রাতাক্ষ ৪ তাহাব স্বরূপ, অভাব, প্রত্যক্ষ কারণবাদ, 
মনোহুণুত্ববাদ ১ অন্গব্বপায়বাদ এবং নিবিকল্প ও সবিকল্প 
প্রত্যক্ষ । অনুমান খণ্ডে রহিয়াছে অন্রমিতির শ্বব্প- 
নিরূপণ, প্রত্যক্ষ হইতে অন্মিতির পার্থক্য নিরূপণ ইত্যাদি 
ব্যাঞ্চির পাচটি ভ্রান্ত-লক্ষণেব সমাপোচনা ১ সিংহ-ব্যাস্- 
নামীয় বাঞ্ি-লক্ষণ, ব্যাপ্রির যথার্থ বা ( সিদ্ধান্ত ) লক্ষণের 
আলোচণ! ১ বিশেষ ব্যাপ্টির স*জ্গা-নিকূপণ ১ ব্যাপ্দি-গ্রহ 
কি করিয়া হয় তাহার আলোচনা ১ তরের লক্ষণ-বর্ণনা ) 
সামান্য শক্গণ , পরামর্শ, কেবলান্বঝি-অন্রমান, 'অর্থাপত্তি, 
দ্বার্থাচমান, পরাথান্ঠমান » অবয়ব ও হোত্বাভান এবং 
মবশেষে ঈধরাঠ।ন | 

উপমান খণে আছে প্রধানত; উপমানের দ্বারা জ্ঞান 
কি কবিবা উৎপন্ন হয তাহার আলোচনা , তথ্প্রসঙ্গে 
মীমা'সকেবা সাদুশ্ব নামে বৈশেধষিকোক্ত সপধ-পদার্থ 
ছাঁডাও আর একটি অভিনব পদাথ স্বীকৃতিব পক্ষে যে 
যুক্তি অবতাবণা করেন তাহাব খগ্ুণ আছে। ইহা] 
ছাড়াও & গ্রন্থে প্রত্যক্ষ হতে ঈপমানের বৈষমা প্রতি- 
পান করা হইমাছে। 

সবশেষ গ্রন্থ শাবখণ্ডে মাছে) শাববোধ কি করিযা হয়, 
শব তইতে যথাথ জ্ঞানেৰ উৎপত্তি হয় কি না, শাঝবোধ 
গ্রত্যক্ষের একটি প্রকাব বিশেষ কিনা অথবা অশ্মমাণের 
অগ্তরগত কিনা তাহা আলোচনা । ইহা ছাডা, আকাক্মা, 
যোগ্যতা, আসত্তি ও তাত্পধ প্রভৃতি শাববৃদ্থির কারণ- 
নির্ণয়, শব্দের অনিত্যতা, বিধিবাদ, শবশকি'বাদ, লক্ষণা, 
আখ্যাতবাধ, সমাসবাদ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও এ 
থণ্ডে করা হইয়াছে । পরিসম।প্রিতে চাবি প্রকার প্রমাণের 
প্রামাণ্য স্থাপন কর! হইহযাছে। 

গঙ্গেশের গ্রন্থের আকার ক্ষুদ্র, পানাধিক তিন শত 
পৃষ্ঠা হইবে। কিন্তু পরবর্তী যুগে ইহার যেসব ত।.. টীকা 
এবং টিপ্ননী লেখা হুইয়াছে-__ তাহা সংখ্যাতীত বলিলেই 
চলে। মৈথিল পর্ডিতেরা বহুকাল ধরিযা এই গ্রন্থের 
গ্রচার ও খ্যাখা। করিয়াছিলেন। কিন্তু সপদশ শতক 
এবং উনবিংশ শতকের মধ্যে নবদীপে যেসব ধুরদ্ধর 
নৈয়াধিকবুদ্দ তবচিন্তামণিকে আশ্র করিয়া শান! 
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নুশ্সাতিহুস্্র তর্কের অবতারণ| করিয়াছিলেন তাহাই 
ণব্ন্তায়েপ মহকম পরিণতি | গদাধর তট্রাচার্”, "জগদীশ 
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৪ বেঘুনাথ শিখোমণি' দ্র। 
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অকণকুমাব মুখোপাধায় 

গল্লোত্রী ৩০০৫৯ উত্তর এবং ৭৮০৫৯ পূর্ব, উচ্চতা 
৩৩৯৬ মিটার (১১৩১০ ফুট )। মধ্য হিখালযের গাঁচ ওয়াপ 
অঞ্চপেব প্রধাশ ৪টি তীস্থানেব অন্যতম । ইহ! উতর 
প্রদ্দেশেখ উন্তর কাশী জেপাব অস্তরুক্তি। অপেক্ষাকৃত 
ছুগম বলিযা এখানে মাহীর সংখ্যা! কেদার বদরী অঞ্চল 
অপেক্ষা কম। বদ্রীনাথ অঞ্চলেব চৌখাম্বা (৬৯০* মিটাব 
বা! ৯৩০০০ ফুট ) শিখর হইতে উদ্চুত গঙ্গোত্রী হিমবাহেব 
উত্তৰ +শ্চিম়ে যে স্থাণ হইতে পূর্বে হিমবাহ গলিয়া গঙ্গা! বা 
ভাগীরবী নদী ব্ধপে প্রকাশিত হইত সেই স্থানটি গঙ্গোত্রী 
নামে খাও। গঙ্গোত্রী হইতে বদ্ীনাথ (২৯* হইতে ৩০* 
৫৯ উত্তর ও ৭৮৪০ হইতে ৭৯৪ পুর) পযন্ত বিভ্ভৃত 
অঞ্চপেব প্রায় মাঝামাঝি চৌখাম্থা বা চারিটি শিখব হইতে 
বিভিন্ন হিমবাহ উত্তর-পশ্চিমে, উত্তর ও উত্তর পৃথে প্রবাহিত 
হিমবাহগুলির নাম ওগীবথ খঙ্া ও সতোপস্থ। এখান 
দই হই গঙ্গার অপব উৎসমুখ অলকণন্দা প্রবাহিত। 
উত্তর পশ্চিমে গঞঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রবাহি৩ হুইযাছে, ইহাব 

দৈধ্য প্রা ২৫ কিলোমিটার (১৬ মাইল ), কিন্ প্রস্থ ২৫ 
কিলোমিটারেরও (১ মাইল) কম। গঙ্ষোতী হিমবাহ 
গঙ্ষোত্রীর দক্ষিণ পুবে বর্তমানে যে স্থান হইতে গলিয়া নদী 
রূপে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানটি গেমুখ নামে বিখ্যাত 
(৩৮৩১ মিটার বা! ১২৭৭০ ফুট উচ্চ)। পুধে এই হিমবাহের 
প্রান্ত গঙ্গোত্রীতে অবস্থিত ছিল। ঝাল গ্রাম হইতে 



গঙ্ষোত্রী 

গঙ্গোত্রীর চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণীর আকার বিন্তাপ ও 
গ্রলঘিত উপত্যক! দেখিলে অন্মিত হঘ যে এই হিমবাহের 
প্রসার আরও উত্তর-পশ্চিমে বহু দূর পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 
পর্বতশ্রেণী ভগ্ন হওযাধ বা অন্ত যে কোনও কারণেই ইউক, 
হিষবাহ ক্রমশ: প্রথম গঙ্ষোতী এবং বর্তমানে গোমুখ 
হইতেও দক্ষিণ-পৃবে পিছনে হটিয়া যাইতেছে । 

ইহা ভাবতের অন্যতম দীঘ হিমবাহ। ছুই পার 
হইতে মস্থনী, স্বচ্ছন্দ, গহন ও কীতঙি হিমবাহ ইহার সহিত 
মিলিত হইয়াছে । কীতি হিমবাহের শিকটে কেদারনাথ 
শৃঙ্গ ৬৮৩১ মিটার (২২৭৭০ ফুট )। ইহার বাম দিকে 
শিবলিঙ্গ পর্বতমালার তিনটি শিখর (গড উচ্চতা ৬০*০ 
মিটার বা ২০০০০ ফুট) ৭ দক্ষিণ দিকে ভগারথ পধ হ্যালার 
তিনটি শিখর ( গভ উচ্চতা ৬৩০০ মিটার বা ২১০০০ মুন্ট) 
দেখ। যায়। ভগারথ শিখবগুলি গঙ্গোত্রী শিখর নামেও 
বিখাত। ১৯৬১ শ্রীাকে ভারতীঘ ছাবছাত্রী ইহার 
দুইটি শিখরে আরোহণ করিষাছেন। ননদ্নবণ (৩৯৭৩ 
মিটাব বা ১৩২৪৬ ফুট )-এব নিকট উত্তর পুব দিক হইতে 
প্রায় ১১-১২ কিলোমিটার (৭-৮ মাইল) দীর্ঘ চতুবঙ্গী 
হিমবাহ, পশ্চিমে গঙ্ষোত্ী ঠিমবাহের সহি ৩ মিপিয়াছে। 
চতুবঙ্গী হিমবাহ ধরিষ1 গেলে মানাগ্রাম হইযা বড়ীনাথ 
যাইবার একটি দুম বাস্তা আছে । গোনুখের নিকট 
রক্তবর্ণ নামক একটি ক্ষুদ্র হিমবাহ গঙ্গোহী হ্মবাহের 
সহিত মিপিয়াছে। গোমুখের শিকট একটি শিপাখণ্ডের 
উপ খপিয়া! নদী আনয়নের জন্য ৩গীরথ তপস্থা করিধা- 
ছিলেন বশিক়া এ শিপার নাম ভাগীরথী শিলা ও পীর 
নাম ভাগীরথা। নদীগভ হইতে কিছু উচ্চে গঙ্গাদেবীর 
মন্দির আছে-- গঙ্গাদ্দেবীব মৃন্তিব পদতলে রাজা ভগীবথের 
মৃতি। তিব্বাতীয় ধধণে মন্দিরের ছ্ধাণের উপর গিনন 
ভিন্ন রঙের বস্বখ ৭ ঝোলানো আছে । এই স্থানে শাতকাশে 
জল জয়িয়া বণক হয়, গঙ্গার ক্বোতের উপরেও বরকের 
আস্তরণ পড়ে, তাই সেই সমঘ এত্দঞ্চল জনপরিত্যক 
হইয়া পডে। এখানকার বাড়ির ছাদে শ্লেট পাথণ আলগা- 
ভাবে লাগানো থাকে । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্গ্যালী এই 
স্থানে বসবাস করেন। নীতকাপে এই স্থানের পুক্গাবীগণ 
কয়েক মাইল আগে মুখণ্যা গ্রামে (ধরালীর নিকন্ট ) 
চলিয়! যান, এ স্থানেই ঠা! স্বাধীভাবে বাস করেন। 

গঙ্ষোত্রীর পথ বৈশাখ মান হইতে আশ্বিন পধস্ত খোলা 
থাকে । উত্তর কাশী হইতে হাট! পথে ৯২ কিগোমিটার 
(৫৮ মাইল) দুরে অবস্থিত। এখন সামগ্সিক গুরুত্বের 
জন্য যানবাহন যাবার পথ আরও উন্নত হইয়াছে। 
সরকার এ কয়েকমাম পথঘাট সরাইখানা ইত্যাদির 
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রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনার বন্দোবস্ত করেন। বৈশাখ 
মাসে বরফ গলিয়! যাইতে শুরু করে, উচ্চাংশে শ্রাবণ 
মাসে বরফ গলিয। যায়। শা গোলাপ, রডোভডেনড্ুন ও 
বহুবিধ ফুল দেখা যায। চীর বৃক্ষ ছাড়াও বার্চ বা ভূর্জ- 
পত্রের বৃক্ষে এ স্থান পূর্ণ । সমস্ত কাধেই ভূর্জপত্রের 
বাখহার হয়। ইহা তিব্বতের প্রাথ ১৯ কিলোমিটার 
(১২ মাইল )-এব মধ্যে অবস্থিত । 

আবণ আশ্বিন মাসে বরফ গপিপেও বৃষ্টির জন্য ধ্বস 
নামে, সেইজন্য চৈত্র-বৈশাখ মাসেই বেশি যাত্রী আসে। 
এ মমধ এখানকার ডাকঘব খোল! থাকে । থাকিবার 
নিমিত্ত বহু চটি ও ধর্মশাপা আছে। তবে সমস্ত খাগ্া- 
দ্রবাই উত্তর কাশী হইতে আনিতে হয়। এখানে পাহাডের 
ঢালু জমিতে আলু ৪ নিঞ্চই ধরণের গম উৎপন্ন হয়। 
অন্ত উপজীবিকার মধ্যে পশুপাপন প্রধান । চৈহ-বৈশাখ 
মাসে চঠ$র্দিক হহতে পশুচাবণের দপগুপি উদ্ববে গোমুখ 
ও তাঠাএ উল্তবে তৃণাঞ্চগুণিতে আসে এবং এখানেই 
অন্বায়ীভাবে বসবাপ কবে। এহ সময় উচ্চ অঞ্চলে মেষই 
প্রদান ভারপাহী পণ্ড, ঘোডা৪ মাঝে মাঝে এ অঞ্চণে 
বোঝা বহন কবে। এখন পাইন কাণ্টির বস হইঠেে 
পুনা, তাবপিন প্রতি প্রত্ত হ কবিবা।র চে হইকেছে। 

এখনকার তাপম।ন্বা গ্রীম্মক্ক।লে ২১০ ২৪০ সেট্টিগ্রেড 
ও শীতকালে ৭০-৩০ সেট্টিগ্রেড হয। জুাই মাসের 
শেষে প্রবন মৌন্থুমী বুষ্টপা » হয, বে মধাধিক বু্টপাত 
হয আগস্ট মাসে, প্রা ৫১ ৫৭ সেন্টিমিটার । 

এই অঞ্চলে কগেকটি জলপ্রপাত আছে, দলের শোও 
খুব প্রবপ হওয়ায় তাহার সাহায্যে গখ পেষা ভইয। থাকে 
( পানি চাক্ষী )। 

স্বাপীয পোকেবা মঙ্গোলীয়, হিব্বগী ও ভারতীয় 
জািগুশির মিশ্রণে ৬ক্ুত। ভভার! গৌরবণ বা ঈদৎ 
ধাদামা বু5র। ইহারা প্রধান ৬ নিবামিযাশা। মেষ ও 
অন্ান্ত পালিভ পশু হইতেই ইহাদের জীবনধারণের সব 
কিছুই সংগৃহীত হর । মেধলোম ইহাদের দৈনিক পোশা- 
কের চথ্য অতি প্রয়োজনীয় । নিকটেব হগশিল গ্রামটিতে 
যে গোষ্ঠ) বাস করে তাহাদের “দ্বাড? (18) বলে, ইহার! 
তিখবত হইতে আগতদের বংশধর । ইহাদের গ্রামে যে 
মশ্দির বা গোন্কা আছে তাহাও তিব্বতীঘ। ইহারা 
মেষলোমের ছারা বছবিধ জিশিম ষথাঁ কম্বল, আদন প্রতি 
তৈযারি করে। ১৯৬১ ত্রীষ্টাবেরু পৃবে এই স্থানটি 
তিববতের সহিত বাণিজ্য করিবার একটি কেন্দ্র ছিঙস। 
ঠিব্বত হইতে নীলগঙ্গা ধরিয়া যে পথটি গিয়াছে, সেই 
পথেই এই বাণিজ্গা চলিত। এই অঞ্চপে বিভিন্ন গ্রাম গুলিতে 
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গ্রামা পঞ্চায়েত ও প্রাথমিক শিক্ষার কিছু কার্ধ শুরু 
হইয়াছে । 

চৌখাস্বা শিখর হইতে গিরিপথ দগ্ধ] মীড সাহেব 
(21০8০ ) একবাধ সতোপস্থ হিমবাহ হইয়া! বর্দীণাথ 
গিয়াছিলেন কিন্ক পরব কালে এ পথ অতি ছুগম বণিয! 
পরিতাঞ্ হয়। গঙ্গোত্রী হিমবাহ হইয। এখনও বদ্রীনাথ 
যাও] সম্ভব হয় নাই। 

ত্র ). 9105 016, 127168 001.11/6760, 1,017001), 

1932 , 10012170101) 719501), 44006 ০0 97104, 

[.01790918, 1955. 

কমলা মুখাপধ্যায় 

গাজকচ্ছপ গঙ্গকচ্ছপ রূপে পরিণত পূর্বজন্মের বিবাদ 
পায়ণ অভিশপ্ু ছুই ভাই । পুণক'শে বিঙাবস্থ শামে 
কোপনন্বঙাব এক মহমি ছিলেন। তাহার কনিষ্ট মহাতপ। 
স্থগ্রতীক। স্থপ্রতীক 'গ্রজের সহিত এবব্র থাকিতে না 
চাহিয়] ধন বি৬।গ কবিষ। দিতে বলেন । শিভাবন্ন ভিন্ন 
হগগার ঝুক্ল আ্ কে অন্গজ্চক নানা উপদেশ দিযাও 
যখন শিরন্ত কবিতে পাবিশেন ন।, তখন তাভাকে অঙিশাপ 

ধিলেন, তুমি হস্টী হইবে । সরপ্রতীকও অগ্রজকে অভিশাপ 
চেন, ভমি৪ শগ্ভজগচর কচ্ছপ হইবে । অন্যোন্ অতিশাপে 
স্থপ্রহীক ৪ বিশাবন্থ যথাঞ্মে গঙ্ঘ ও কচ্ছপ রূপ পাপ 
হইলেন এবং পুবশ কতাবশে পরম্পব বিছেনে প্রবুন 
হইলেন । অমেথকাথ এই গজ কচ্ছপেন মুখে সরোখণ 

আলোড়িত হইনে লাগিল। তাহাদের যুদ্ধপ্রমন্ত রূপ ৪ 
আঞ্মণ ভম'কর ও অমঞ্গলজণক | অমুত আহরাণ"/দশে 
স্বগগমনকালে গরু প্রচণ্ড ম্বধাবোধে পিতা কশ্বাপেব 
নিক১ আগাব প্রার্থনা করখিশি বশ্প তাহাকে নিকটস্থ 
সরোবরে পরস্পর মুগ্ধরত গণ্কচ্ছপকে ভোজন করিতে 
বপেন। পিতার নির্দেশে গক্ড এক নখে গঙ্জকে অপব 
নখে কচ্ছপকে উত্তোলিত করিখা ম্ম্তব্িত এবটি 
পবতের শৃঙ্ষে বলিয়া ভক্ষণ করিপেন। 

দ্র মহাভারত, আদি ২৪ ২৫। 

জাহ্বীবুমার চকষব্জ 

গীজবস্ত প্রধানত: পুরুষ হাতির মুখেব উপরের পাটির 
দুইটি বুহৎ কৃম্থক (ইন্সাইজর ) দন্ত ('হাতি' দ্র)। 
বাণিজাক প্রয়োজনে জলভত্তী, বরাহ, সিখ্ুঘোটক গ্রহ্থতির 
দাতও গজনন্ত নামে ব্যবহৃত হয়। গজদত্তের প্রাপ্িস্থান 
আফ্রিকা ও এশিয়া । গুহলক্জার ত্রব্যার্দি, অপংকার, 

ভা ৩1৭ ৬৫ 

গজপন্দ্রী 

দেবমৃতি, কৌটা, চিক্ুনি, ছুরি ও বুরুশেব হাওল, 
বিলিয়ার্ডের খল প্রভৃতি নির্মাণে গজাস্ত ব্যবহত হয়। 
বিদবির কাজে গজপ্ঠেব ক্ষুদ্র কুচি বাবহ্থত হয়। 

ভাখতের বিভিন্ন প্রাজে বিশেষ 5 কেরল, হায়দরাবাদ, 
মহীশুর, মাদ্রাজ, দিল্লী, পাজস্থান এব" পশ্চি্ন বঙ্গে হাতিব 
দাতেখ কাজ হয। অতি শ্বপ্ম কাজের জন্য মুশিদাবাদের 
খাগড়া ও জিয়াগঞ্জের শ্লীবা বিখ্যাত । 

শীল] দে 

গজপতি বংশ ওড়িশা দ্র 

গজল, ঘজল আবী শফ। ইহা একপ্রকার প্রেম- 

বিষঘক কবিত| বা গীতি । গজল একটি বিশিষ্ট বাঠ্তে 

সুরু করিযা পাঠ বাগান কবা হয। খানসী ভাখাব বি ত 

গলন জগদ্দিখ্যাত। ইহা সাধাবণতঃ 'অনেকণ্ডন্ি পদে 
রুচি হয়। প্রথম পদকে মাথ্লা বলে এব" গ্রহ পদে ছুইটি 
লাইনেন অস্ঠে মিল গাকে। পরবগী পদগুলিণ শেষে 
লাইনে একই ছন্দ প্রমূক্ু হইয়া থাকে । ফ্াবশী সাহি: হাব 
অভব বশে উদ সাহিত্যে গজশ প্রচশিত হইয়াছে । বালা 
নজঞ্ল ইসশাম গজপ বচনা করেন। 

ললিত 

গীজলন্মমী প্র সম্প্দ 9 সৌভাকগোর অধিষ্ঠারী দেবী 
লক্ষন একটি বিশিঞ্ কপ, দেবীব “লক্পী' নাম বৈদিক 
সাহিত্যের শ্ধে স্তবে পরিপণষ্ট হখ। কিন্ধু শেপৌণ সহিত 
গজেণ সম্পর্কের কোনও নিরিষ্ট উল্লেখ উক্ত সাহিতো 
পাও যাখ না। গুপু অথবা গ্রপু যুগেব কিছ পন্থএ 
কালে চিত বিষুদ্ধর্শোন্তবমে গজলক্্মীব 7 কমনার সাক্ষাৎ 
টেলে। এ রূপ কল্পনা অনুমাবে লঙ্ীর পশ্চা্ে গুইটি গণ 
দেবীব শিশোপবি অভিষেক-বাবি সিঞ্চন কবিবে। এই 
জনা গজ্গলম্টী “অভিষেঞ্চ লক্ষী" নামে পরিচিতা। তবে 
এই বূপ কল্পন! গ্রীষ্টপূর্ব শতকেই ভারতীয় শ্প্িকলায দেখা 
যায়। উদাহবণ স্বরূপ ভাবহৃত, সীচী, বু্গযা, অমরাবঠী 
প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ ভাদ্র্যগুশিতে ছুইটি হস্তীকে পদ্মেব 
উপর দণ্ডায়মান 'অখবা উপবিষ্ট দেবীমূতির শিখোপৰি 
অভিষেক বারি সিঞ্চন করিতে দেখা যাষয। এই দেখী 
কখনও কখনও পদ্মহপ্তা ১ প্রশস্থজঘন, ক্ষীণকটি এবং 
পীনবক্ষ, এই দেবী মুশতঃ উৎ্পািকাশক্তিৰ এবং পৃর্থীমা হার 
প্রতীক এবং সেই হিসাবে পববতী কালের শ্র। সম্পদের 
অধিষ্ঠারী লক্ষ্মীর সহিত বপ-কপ্পনাগতভাবে অতিক্গ। 
অর্থাৎ বৌদ্ধ শিল্পে এই দেবী এবং হিন্দুধের লক্ষী বূপ- 



গড়াণী 

কল্পনার দিক দিয়া অভিন্ন, অন্ততঃ গভীর সম্পর্কে অন্বিত। 
্ীষ্টপৃ ভৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে অনেক গুণি মুখায় দুইটি গন্গ 
কর্তৃক অভিষিক্ত দেখীমৃতির সাক্ষাৎ পাণ্তযা যায়। মুদ্রা 
ধৃত এই দেবী পন্মের উপর দণ্ডায়মান 'মথবা! সমাসীণা 
এবং প্রাশঃই পদ্মপাণি। কৌশান্বী, অযোধ।, উজ্জযিণী 
প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রান্ডুশিতে গজনস্্ীর মৃতি বঙমাণ 
এমন কি আজিলিসেম (বাঁ অফ্রিলিস ), রজুখুপ ( খ্রীষ্টপূ 
১ম শতক ), শোডাস (খ্রীষ্টীথ ১ম শ৩ক) প্রতি বিদেশী 
শাসকবগেঁব মুদাতেও গজ-মভিষিক্া দেবীমৃ্ি দেখা যা্প। 
মুছা ছাড1 মুত ফ্লকেও এই দেবীমৃত্িব সাক্ষাৎ মেলে। 
উত্তর প্রদেশের ভিট! এবং বিহারের বসাব গ্রামে প্রা কিছু 
গুপ্তকালীন মৃৎ্ ফপকে গজশক্ীব মৃ্তি পবিদৃশ্তমান। উল্তুব 
প্রদেশের কানপুঃবপ নিকট পাশাভগত গ্রামে আবিক্কিত 
একটি শিলাস্তন্েব উপর গজলম্মীর মুতি উংকীণ দেখা যাষ। 
শশাহ্কের গজশক্মীব মৃত্তিবহ মুদ্রা, শবভপুরেব (মধা প্রদেশের 
বাষপুর অঞ্চলে ) রাজাদের এব চান্দলব শীয় কোনও 

কোন নুপচির গজশক্ষীর মৃতিথুক্ধ তাম্শাসন পাওয়া 
যায়। মধাযুগে কবেকটি মনোজ্ঞ গজপক্ষ্রীর মৃ্তিব মধো মযুব 
ভঞ্জের অন্তর্গ 5 খিচিডে আবিষ্কৃত মুতিটির উল্লেখ কণা যায়। 
এই মুভিতে দেবী বিশ্বপন্মেণ উপর লপিতাক্ষেপে মাসীন।, 
তাহার দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ হাটব উপরে বর্ামুদাযুক্তা, বাম 
হস্তে পল্প এব" ছুই দিকে ছুইটি গজ পদ্মেণ উপবু ধাডাইষ! 
উহার মন্তক্ষোপপি অভিষেক-বারি বর্ণ কবিতেছে। 

গজেব সহিত লক্ষ্মীর সম্বন্ধেব তাত্পর্ন সম্পর্কে অন্রমান, 
প্রাচীন কালে হল্ঠী পি, সম্পদ এপ" উববাতার প্রতীক বলিযা . 
গণ্য হইত । বৈদিক সাহিক্তা প্রাণীগণের মধো হস্তীকে 
একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইযাছে। এই প্রাণীর সহিত 
সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিঠাত্রী দেবীর (যাহাব আদি 
নাম "শর ) যোগ সম্পর্ক তাই খুব বিচিত্র বা 'অঞ্ধাভাবিক 
নথে। সংক্ষেপে প্রাচীন কাশ হইতে শুরু করিয়া অগ্যাবধি 
গজলক্্মী বা অভিষেকণক্মীর দনগ্রিয়তা অশ্ব ও 'অব্যাহ ও 
এবং প্রায় প্রতি মঙ্গনকর্ষেহ ইহাব যোগ অপরিহার্ম | 
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অণিম। ঠাশুকদার 

গজালী ঘল্সালী « 

গড় মান্দারন এখনকার নাম পভোর গড। বিষুপুর 
হইতে জাহানাবাদ ( বর্তমান আগামবাগ ) যাইবার পথের 

৬৬ 

গড় মুক্তেশ্বর 

দক্ষিণ দিকে মান্দারন গ্রামে অনস্থিত ও হুগলি জেলার 
আরামখাগ মহুকুমার অস্তগত। 

একসময়ে ইহ] ভূবিশ্রেষ্ঠ রাঙ্গের অংশ ছিল ও সম্বদ্ধি- 
শালী স্থান হিলাবে পরিগণিত হুইন। গড মান্দারনে 
কষেকটি ছূর্গ ছিপ্প। বাংপাব পাঠান সম্রাট হোসেন 
শাহর সেপাপতি ইসমাইণ গাঙ্জী এখানে একটি ছূর্গ 
নির্যাণ করেন। বহ্থিমচন্ের ছুর্গেশণশ্দিনীতে গভ 
মান্দারনের উল্লেখ মআছে। 
দ্র [১ 5৪. ০7/91165, 761191 1156166 34৩67 

6601৭ :110021৮1, 0০910000৮7, 1912 

উষ্। সেণ 

গড় মুক্তেশ্বর ২৮*৪৭ উদ্তর ৪ ৭৮** পূর্ব। উত্তর 
প্রধেশেব মীরাট জেলা অবস্থিত একটি প্রাচীন শহব। 
এই স্থান হইতে শিকটবতী শগব হাপুব পাকা সডকের 
পাখ ৩৩ কিবোমিটার (২১ মাইপ) ৭ ধিলী ৯৩ 
কিলোমিটান (৫৮ মাইল) ধে। 

গড মুক্ষেশ্বব গঙ্গা ও বুড়িগঙ্গার স গমন্কশে অবস্থিন। 
গঙ্গার উপর একটি সেতু আছে। ১৯১০ সালে গড মাঝির 
শহব কপে গঠিত” হয। 45 স্বানটি প্রাীণ কালে 
হস্তিনাপুবের পুশ ছিশবলিযা ১নে করা হব । গঠও খুতোখব 
নামটি মুকেখেব অভাদেশের বুহৎ মন্দিবেব শাম হই? 5 
উঠুত। এহ মশ্দিবেৰ নিকও মখস্থিও অল। ৮টি মন্দিবের 
প্রন্যেকটির ভিত্বেই খেতগাখরে নিসিত এ বোকেছ 
ছাবা সঙ্গত গর্গাদেশীব মুঠি আছে। অন্দ্রিগুণিব 
নিকটে ৪ মারা যাইবাব বান্তাব একটি পিন 
বুপ আছে। লোকের বিশ্বাস ইহার জল স্পর্শ কৰিলে 
পাপমোচন হয। কৃপটি আশিটি সশীস্তস্ত দাব! বেছি ত। 
এহখানে মতীরা স্বামীব জশগ্ চিদায আম্মাুতি 
দিতেন। 

কাকী পূনিমার বৃহৎ মেণাতে বততীগযালীব মমাগম 
হয়। শুক্লপক্ষেব শেষ দিন সোমবার হইলে বা অন্যান্য 
বিশেদ সময়েও এখানে মেপ। বসে। 

১৯৬১ গ্রাষ্টান্দের আদমঞ্চমার অন্যায়ী এখানকার 
জনসখ্যা ৮৭১৭ জন এব আযতণ্ণ ১২৯ বর্গ কিপোমিটার 
(৩২৪৭ একর )। এই স্থাণ কৃষিপ্রধান। বাশ ও কাঠের 
বাবলায়ও আছে। 
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গণক 

গণক যিনি গণনা অথবা মংখ্যান কিয়া থাকেন তিনিই 
গণক। কিন্ত গ্রচপিত অর্থে গণক শবেব দ্বারা জ্যোতিষী 
অথবা দৈবজ্ঞকেই বুঝাম। 

প্রাচীন এবং বতমান কালের গ্রায় সকল সমাজেই 
গণকের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে । গণক বা ভবিষ্যৎ 
বেকাগণ প্রধানতঃ ৩ ধাবাধ বিওকু | গ্ুথম ধারার 
গণকগণ যোগসিদ্ধি অথণা পিশাটসিত্বিও শে ভ্রিকাপক্ত ত| 
অর্জন করিয়াছেন বশিয়। ধাবি করেন। প্রাচীন গ্রীসের 
ওরাকল গণ, পত্মান ও প্রাচীন মধ্য-পাচা ও প্রাচোর 
ফকির, যোগী, জাছুকণ, তাঁওপন্থী « ভাগ্বিক এবং রোমানি 
( জিপ.সি ), ক্ষটিকদশী গণ এই ধারা গণক। 

ছিতীয় ধারাব গণকগণ 'অদষ্টগণন[র মধ্যে চান্স 
অণবা আকস্মিক ঘটনাকেই প্রাধান্য দিখা থাকেন। 
ঠাহাদেব মধো কেহ কেহ মাকম্মিক ঘটনাকে দেবতার 
নির্দেশ বলিষা জান করেন, আবার কেহ কেহ এক 
আকন্মিকের দ্বারা অপধ আকন্মিককে গ্রতিকপিত করিতে 
টাহেন। এই ধাবার অগ্থর্থ * প্রথম উপধাবার ন্বন্ত তম 
উধাঙবণ পাইন গীক « বোমীষ ণ্মগাব' গণ (৪8001) 
এব দ্বিভীষ টপধাবান ১কধা বমণ-পাঞ্জিং গণনা অথবা 
আব্ব। পাঁশক জ্োিষেল নাম উদ্েখ যোগ্য । ধুপি 
উই, ছাখার ধৈর্ঘা পবিমাপ করিমা, চধমগুলাদি অঙ্কন 
করিযা, মা্ন্বতে স্পশ কবিয়া বা করাইয়া যে শাণ1বিধ 
গণনা আছে াহাও এক দ্বিতীষ উপধাবাৰ অগ্তগও। 

ক শীয় পাবা গণকগণ ভু ৮ুবিষাহ ব ঠমানকে গণিতের 
স্বর গাপ্বার চেষ্টা কবেশ। গণিশাগ ন গ্রহন্যুট। নক্ষত। 
বাঁশ এব লগ্ন ইহাদের প্রণাণ উপজীব্য । বুৎ্পন্থিগত 

"মর্গে গণক' শঙ্ধ ইহাদের প্রতি সম।ক কপে প্রমোজ।। 
এই ধাবা প্রধান বৈশিষ্টা হইল এই যে ইহাদেব পদ্দভিব 
সহিত বৈজ্ঞানিক পঞ্ছতিব সাদৃশ আছে এবং ইহাবা 
ইনটাইশন বা ম্বতোধশণ অখবা আকন্দিক ঘঢটন।কে 
পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রাবলম্বনে গণনা করিযা থাকেন। এই 
ধারার সংশ্লিষ্ট উপধাবর] হিসাবে হস্তবেখাশাশ্ব এবং সংখ্যা 
শাঙ্জের ( নিউমেরোপজি ) উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। 
যদিও হস্তবেখাবিদ্গণের অনেকেই আববা ম্পর্বজ্োহিষ, 
প্রভৃতি দ্বিতীয় ধারার টেলিপ্যাথি ( অতীন্দ্রিয়স*যোগ ) 
-নির্ভর উপধারারই উপাপক তথাপি করে ' খানা 
নষ্টরকো্ঠী উদ্ধার এবং জন্ম তারিখে উপর নিৰ করিয়া 
গণন। গ্রভৃতির অস্তিত্ের ফলে হস্তরেখাশাস্, সামুছিকশাৰ, 
তথা প্রশ্নাক্ষরসংখ্যাশাস্ত্র গ্রভৃতিকে তৃতীয ধাবার অন্তগত 
বলিয়! গণ্য করাই ন্তাষসংগত। 

ইহা ঠিক যে গণকবিষ্ঠা বর্ঠমানে বৈজানিক ভিত্তির 

৬৭ 

গণত্র 

উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে । তথাপি কেবল্ প্রাচীন কালে 
নহে বর্তমান খিজ্ঞানের মুগে ৭ গণকের সখ্যা ও গ্রচিপত্তি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মণন্তাবিক দিক হতে গণকের প্রতিপত্তির কারণ 
হইপ ভবিষ্দ্তেব অনিশ্চঘতা এন" তাহার বিকদ্ছে মাভষের 
চিরন্তন সগ্রাম । গণকের কাছে সাধারণ লোকের গ্রধান 
দাবি হইপ উন্নতির উপযুক্ত পথনির্দেশেব | বলা যাইতে 
পারে, গণকব্ছ্াার অবেজ্ঞানিকত। বশত এই দাবি 
অপূরণায। তথাপি মহক্ষণ পর্যন্ত মৌলিক মনন্থান্বিক 
প্রযোজনের বৈজ্ঞানিক কোন? সমাধান পা€ধা না! শয় 
ততক্ষণ পর্ধদ্থ মাহ অবৈজ্ঞানিক পন্থাতেই সেই মৌলিক 
দাবি মিটাইতে চেষ্টা করিবে । আশা কবা ধাম যে 
ভবিষ্যতের গণক অবৈঙ্ঞানিকভাকে এডাইয| বৈজ্ঞানিক 
ভিনির উপরেই ঠাহার বুত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিনেন। 

দ্র বরাহমিহি বাচাধ, বুৃহৎসঠিতা , বিমশাকাস্থ শাহিভী 
জ্োন্শাত্ী অনণণ্ত পারাশরী হোবা, কলিকা) ১৩৬২ 
বঙ্গ) ণগেন্্রনান বাগপ জ্যতিশাক্বী, ভাবতে জ্যোতিষ 
চ% ৪ কোঠাবিচারেব স্র্রাব্পী, কলিকাতা) ১৩৭২ 
বঙ্গাফ ১ 0০91) চা710গে) (0110110 )১ 12211715010 

411 1.0170017, 1953 05000116 [181001 (001)010), 

(0116170'5 13001 01 111/9015, [30171)75, 1959 

অগুন্ণনা দাস 

গণতন্ত্র কথাটি নানা অর্থে বাবঙাভ ভ৭ | মুখাঙঃ গণতম্থ 
একটি বাষ্টপনিিক ধাবণা। যে শাসনব)বস্থাম সরকার 
জনগণের কর্তৃত্বাবীন হ্লাহাবই নাম গণতন্ধ। ইচ1 জনগণের 
আহ* সন ব্যবস্থ] বলিা মচবাচর বিবেচিত তয। কিন্ছু 
গণতঞেব নানা অবাজঠনতিক ধারণাস্ও সাক্ষাৎ পাওয। 
২*ব যেমন, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক গণাত্থ, এক বিশেষ 
ভাবাধশ ৭ জীবনপন্থা, রাষুহীন মানবসমাজ ইত্যাদি । 

ইত্ি*গসে যে সকল রাজনৈতিক গণতঙ্টেব সাক্ষাৎ 
পাই মেগ্ুলি গ্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, গ্রত্যক্ষ 
গণতন্ক (ডিরেই ডেমক্রা'সি) ও প্রাতিনিধিক গণতঙ্থ 
( বিঞ্েজেন্টেটিও ডেমক্র্যাসি )। প্রাণক্ষ গশওস্থে জন- 
সাধারণ নিজেবাই গণমভাষ মালঙ হইয়া রাজকার্ধ সম্বন্ধে 
আলোচন। ছরে এবং বাষ্টেধ শীতিকে নিধাবণ ও গুয়োগ 
করে। এই ব্যবস্থা গ্রাচীন গ্রীসের ও রোমে শ্বত্র কত 
নগর বাষ্ছে ্র্টীয গ্রথম শতাপ্ীতে টিউটন উপজ্ঞাতিগুলির 
মধো এবং সুইট্জাপপ্যাণ্ডের পুবাতণ ক্যান্টনগুপিতে 
প্রচলিত ছিল। এই ধরনের গণতন্থে দশ গডিযা জন- 
সাধারণকে সংগঠিত করার গ্রযোজন অশভূত হয লা এব" 



গণতন্ত্র 

'খ্যাগুকুর সিদ্ধান্তই সর্বসাধারণের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য 
হয়। আযাথেন্সীয় গণতন্ত্ই (জষ্টপূর্ব ৫০৮-৩৩৮ ) প্রত্যক্ষ 
গণতন্ত্রের বিশিষ্টতম দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। দাস 
প্রথা, কায়িকশ্রমের অশর্ধাদী, অবসরভোগীদের ছার! 
বাঞ্জকাধেব পরিচাপনা, সমহির মধো বাঙির পূর্ণ নিমজ্জন, 
এইগুলিই ছিল আযাথেন্সীয় গণতন্থের বৈশিষ্ট্য । 

প্রাসীন ভারতে শ্রীষ্টপুব সপ্তম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় 
চতুর্থ শতাব্দী পস্ত বছ বিপাখলিক বা সাধারণতন্থের 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহাদিগকে গণ বা! সংঘ বণা হইত । 
প্রধানতঃ এক-একটি সংঘ ছিপ কয়েকটি ক্ষত্রিষকুলেব 
স্বয়ংশাসিত আভিজাতিক সাধারণতশ্ত্র। রাষ্ট্রীয় ব্যাপার 
সম্বন্ধে সকপ সিদ্ধান্ত প্রতুস্থানীয় ক্ষত্রিয় বংশের অগ্যদের 
লইয়৷ গঠিত সশায় আলোচনার পর গৃহীত হই'ত। দক্ষিণ- 
পশ্চিম ভারতের কয়েকটি সংঘের সভাধ কৃষক, গোপালক 
ও নণিকেরাও স্থান পাইত। সেনাপতি ও প্রধান কার্ধ- 
নিবাহক মভাব ছারা নিবাচিত হইত। সচরাচর স'ঘের 
শীষে থাকিত একজন নামমাত্র বাজ” (নিবাচিত অথবা 
পুকষানক্রমিক )। কিন্ত শাসন ক্ষমার প্রক্কৃত অধিকাবী 
ছিল সংঘগুখয বা জ্যেষ্ঠগণের পরিষদ । ভারতের প্রাচীন 
গণপ্ুপি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পর্ধায়ভুন্ত' | তাহাদের কয়েকটি 
ছিল একক সংঘ এবং কয়েকটি ছিপ মিশিত সংঘ, যেমন, 
বজ্জি (বুজি), ভিগত, যাদব (মথুরা ) ইত্যাদি । সঘ- 
শাসিত উপজাতিগুলিকে রাজতত্রীগা নপিত অবাক বা 
আরট্র। 

গৌতম বুদ্ধের সময়ে (খ্রীষ্টপূৰ সপ্তম 9 ধষ্ঠ শতাবী) 
বিমান গণগুলির মধ্যে বৈশালীর (মজফফরপুর জেলায় ) 
বজ্জিরা বা শিচ্ছবীরা এবং কুশীনগরের ( উত্তণ প্রদেশের 
দেওড়িয়া জেলা ) মরেরা ছিপ সবাগ্রগণ্য ১ কপিলবস্ত্ণ 
(নেপালী তরাই ) শাকোরা ও পিপ্পপিবনের ( মগধে ) 
মৌধরা ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর গণ। লিচ্ছবী ও মন্ল 
গণরাজ্দের আদর্শ বৌদ্ধ সংঘের সংগঠনকে প্রভাবিত 
করিষ়্াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম হইতে তৃতীয্র শতাব্দীর মধ্যে 
পঞ্চনদ ভূখণ্ডে যে সকল সংঘ বিদ্যমান ছিল, মহাভারতে 
( রচনারস্ট, গ্রীষটপূর্ব চতুর্থ শতান্বী ) তাহাদের নাম পাই, 
যথা, ১. যৌধেয় ২. ক্ষুদ্রক ৩. মালৰ ৪. বসাতি ৫. শিবি 
৬. অথ্বষ্ঠ ৭* উদ্ু্ঘর ৮. ত্রিগর্ত ৯. মদ্র ১০. কেকয় ১১, 
অগ্রেয় ১২. প্রস্থল | আলেকসান্দরের ( আলেকজাগার ) 

ভারত অভিযানের (গ্রীষটপূর্ব ৩২৬) গ্রীক বিবরণীগুপিতে 
ইহাদের অনেকের নাষ পাই, যেমন, 18110 ( মালব ), 
085015851 (ক্ষত্রক ), &1045091701 বা 9981০8 
( অন্ধ, মতান্তরে যৌধেয়-গণের অন্তভুক্তি সৌভ্রেম ), 

গণতগ্ 

05584191 (বসাতি ), 51101 ( শিবি ), [90১9101 
(কঠ) ইত্যাদি । গ্রীক এতিহাসিকদের সাক্ষা হইতে জান। 
যায়, এই সকল উপজাতি, বিশেষ করিয়। মালবের1, ছিল্ল 
অত্যস্থ সাহসী, স্বাধীনতাপ্রিয় ও দুর্ধ্ধ যোদ্ধা | & সময়কার 
অন্যান্ত যে সকল সংঘেব নাম মহাভারতে, পাণিনিতে 
(শ্রীটপূর্ব ষ্ঠ শতাবীতে ) কৌটিল্যের (শ্রীষ্টপূব চতুর্থ 
শতাব্দী ) অর্থশান্ত্রে পা ওয়। যায় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত 
গণগুপি উল্লেখযোগা, যথা, অন্ধক-বুষ্ি ( সৌরাষট্র, যাদবদের 
সাতবত শাখ! ), কুকুর (উপ্তর গুজবাত ), কুরু (রাজধানী 
ইন্প্রস্থ ), পাঞ্চাল (বাজধানী কাম্পিন বা কাম্পিল্লা, 
উত্তর প্রদেশে ), বুক (সম্ভবতঃ শকগণ ) সাঙ্গ ( আলোয়ার 
অঞ্চলে ), কাম্োজ (গান্ধাবের সন্নিকটে ), মধুমন্ত ৪ অণ্রীত 
(সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম শীমান্তেব মোহমান্দ ৪ আফ্রিদিদের 
পুৰপুকষ )। আলেকসান্দবেধ পরবর্তী কাপে ভাবতে 
সাম্।জা গঠনের প্রয়োজনে ভাব তই স'থগ্ুলিব অবক্ষয় 
ঘটে। কিন্ধু ইন্দো-গ্ীক শক এব কুধাণ রাজশক্তির 
পতনেব পর (খ্রীষ্টীয ভতীয ও চতুর্থ শঠাবদী ) ঘৌধেয়, 
মলব, শিবি, অগ্্রনায়ন প্রি গণঠাগ্িক স'খগ্ডলি 
পুনক্জ্গীবিত হইয়।ছিল। 

আধুনিক কালে গণ বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় 
উদ্দারনৈতিক গণতম্ব (পিবাবেল ডেমক্যাপি )। ইহা 
জণগণেব প্প্রত্যক্, প্রাতিনিধিক ৭ সাবিধানিক স্ব 
শ।সন বাব] । মাঝে মাঝে গণভোটে 'অ শ শ্রহণ কৰাতিশ্ন 
আইন প্রণয়নে জনসাধারণের আর কোনও প্রত্)শ ভুমিকা 
থাকে না (গণঙোট' প্)। জনগণের নিকট জধাব- 
দিহিত্বের শঙে গণপ্রতিনিধিবা আলোচনা 9 সিঙ্ধান্ত- 
গ্রহণের দ্বাণা রাষ্ট্রের নীতিনিরধারণ ও আইন প্রণয়ন করে। 
উদ্দাবশৈতিক গণতন্বের তই কপ, ধ্রিঢেনেব পালামেপ্ট য় 
গণওম্ব ও আমেবিকাব প্লা্পতিশামিত গণতন্ত্র । ইহার! 
মূলতঃ এক, উ্য়ই জপগণেব নিকট দায়িতশীল শাসন- 
ব্যবস্থা। পার্পামেন্টীয় গণতন্বে বাষ্টের মন্ীবা। প্রতিনিধি- 
সভার নিয়ন্ত্রণাধীন । সচরাচর গণতন্ত্র বপিতে ইহাই বুঝায়। 

উদারনৈতিক গণতস্ক্রেব কয়েকটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠান আছে, যথা, প্রাপ্তবয়স্কেব ভোটাধিকার, গোপন 
ব্যালট, দপপ্রথা! এবং লিখিত বা অলিখিত নংবিধান। 
পূর্বে ভোটগান বিশ্ববাণদের « পুরুষদের “প্রতিলেঙ্গ' বা 
কায়েমী অধিকার ছিপ। বনু সংগ্রামের পর শ্রমিকেরা ও 
নারীজ্লাতি তে।টের অধিকার পায়। প্রার্বয়স্ক পুরুষ 
-ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় মাকিন যুক্তরাষ্টে ১৮৩০, 
ফ্রান্সে ১৮৭৫ ও ব্রিটেনে ১৮৮৫ আগাকে। নারীজাতি 

ভোটের অধিকার পায় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৯, ব্রিটেনে 
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১৯২৮ এবং ফ্রান্সে ১৯৪৫ গ্রীষ্ঠাবকজে। ভারতে প্রাপ্তবয়ঞ্কের 
ভোটাধিকার প্রবতিত হয় ১৯৫ গ্রীষ্টাকের পরে। 
প্রতিনিধি সভায় প্রকাশ্ঠভাবে ভোট দেওয়া হয়, কিন্ 
গ্রতিণিধিদের নিবচনে জনগণ গোপনে ভোট দিয় থাকে। 
গোপন ব্যালটের ফলে নির্ভয়ে ভোটদান সম্ভব হ্য়। 
দলপ্রথা বগিতে বুঝায় একাধিক রাঙ্নৈতিক দলের 
অন্তিত্ব। ইহা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের আবশ্যিক ও 
অপরিহর্ধ অঙ্গ বপিয়া বিবেচিত হয়। দলগুণি জনমতকে 
সুহত ৭ অভিব্যক্ত করে এবং বিধানম প্ুপীতে আমন 
লাভের জন্য কিছুকাল অন্তর অগ্ঘর পরম্পবের সঙ্গে 
প্রতিদ্বন্বিত। করে । প্রতিনিধি সভায় বিতর্ন ও সখ্যাপ্তক 
ভোটে সিগ্ছান্থ গ্রহণের দ্বার! বাজনৈতিক দলগুলিই বাষ্টরের 
নীতি নির্ধারণ করে। গণঙম্ধের আগ্ঠানিক জীবন প্রবাহের 
লক্ষা হইল, কি ক্বিয়া এক বিশেষ দল (বা দলজোট ) 
€ নিধি সভায় সখ্যাগুকহ্ লাভ কবিখা দেশ শামন 
করিতে পারে। দপীয্স বিবোধ গণন্দ্ধের বাস্তবনার ও 
প্রাণবনার পঙ্ণ | ইহার খুশে আছে সমাজে শ্রেণীব সঙ্গে 
এেণার, হ্গার্বা সঙ্গে স্বার্থেব। মতের পক্ষে মতের বাস্তব 
বিরোধ । কিছ্কু দলগুশি খিরোধসবন্গ হইলে গণতন্ব 
অচল হয়, বিভিন্ন দলের মধ্যে শানহম কিনসেন্সাস” বা 
মটতক্য শা থাকিলে গণতাহিক বিধি কাজ করিতে পালে 
না। াবতে মটৈক্য অতি সামান্, প্রায় নাই ঝপিলেই 
চলে, ইঠ1 ভাবতীয় গণভঙ্থকে বিপন্ন কবিম়াছে। অন্য 
দিকে মাকিণ গণতন্বে ছুই দশ কাথতঃ এক কর্মস্থচি 
অন্তসরণ করিয়া থাকে। মাকিন দপলগুপির দৃষ্টিভঙ্গী 
কার্ধকাখিভাবাদী (প্র্যাগ্মাটিক ) , ইহা গণতন্কে শুদ্ধ 
প্রিয়াকাণ্ডে পবিণত কবে। সংবিধান বা মৌপিক আইন 
রা্টকে জনগণের সম্মতি দান করে, কিভাবে সরকার 
গঠিত হইবে তাহার একটি ছক কাটিয়া দেষ এবং 
নাগরিকগণকে শর্ভাধীনে কয়েকটি মৌলিক 'অধিকাব দান 
করে, যথ|, স্বাধীন চিন্তার ও মত প্রকাশের অধিকার, 
সভা-সমিভিতে মিলিত হওয়ার অধিকার, অবাধ গতি- 
বিধির অধিকার, আইনের চোখে মমতার অধিকার 
ইত্যাদি। মৌলিক অরধিকারগুলি রক্ষিত হয় 'আইননের 
বিধ পদ্ধতির দ্বারা । কাহাবরা দেশ শাসন করিবে 
এবং কি উদ্দেশে তাহা সাংবিধানিক কাঠামোর গণ্ডির 
মধ্যে স্থিরীকৃত হয়। সবকার-বিরোধিতা আইনসম্মত | 
আলোচনা ও বিতর্কের দ্বারা জনগণের ইচ্ছানুসারে 
যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে বিকল্প নরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে, তাহার পথ উম্মুক্ত রাখাই গণতন্ত্র স্ধপ্রধান 
আকারগত বৈশিষ্ট্য । 

গণতর্ী 

আলোচনা ও প্ররোচনাই গণতন্থের ধর্ম । এইজগ্যই 
গণতস্রকে বলা হয় আলোচনা-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা । 
কয়েকটি মূল বিশ্বাসের গ নীতির উপর গণ ত% দীডাইয়] 
আছে, যথা : ১. বাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির বাধাতার ভিন্টি 

হুইল জনগণের সন্মতি ২. ব্কিদের স্বার্থের ৪ মঙ্গলের 
বাহিরে বাষ্ঠের কোনও নিজন্ব স্বার্থ ও মঙ্গল নাই 
৩. সামাজিক পুরুষার্থ লাভ প্রাচীববেষ্টিত অচপাফ়াতনে 
সন্ভব পয়), তাহা মুক মানবনমাজেই সম্ভব ৪. সত্য 
পরবীক্ষার্ধীন, শেষ সত্য বলিয়া কিছুই নাই, হৃতণাং 
কোন৪ মতকেই দমন করা উচিত নয় ৫. যুক্িগত 
আলো৯শাই মতপ্রকাশকে মুলা দান করে ১ বিনা 
আপোচনানস হা বা না বলার কোনও মৃন্য পাই 
৬. সাধারণ মান্তম মোটেব উপর বুদ্ধিমান, নীতিপবায়ণ 
€ দস্িত্জ্ঞানসম্পন্ন ৭. একের মত বা মুষ্টিমেয়ের মতের 
অপেক্ষা বছর মঠের সত্য ও শুভ হইবার সম্ভাবনা বেশি 
৮. আপোচনাব পর সখ্যাপ্তক ভোট ধাহ] স্থিবীকৃত 
হয় তাহাই জনগণের ইচ্ছা বলিয়া গণ্য ৯. কম্সেকটি 
বাক্তিগত 'অধিকারের ধারক পে কপ মান শ্বাধীন ও 
সমাণ ১০, আইন মাসের অধিকারকে শট্টি করে না, 
তাহাকে স্বীকৃতি দেয় ও অভিব্যক্ত করে মাত্র ১১, ব্যক্তির 
একটি নিজস্ব জীখনক্ষেত্র আছে ১ এখানে রাঞ্জেব প্রবেশ 
নিষিদ্ধ ১২. শান্তিপূর্ণতাবে আলোচনা ৪ আপসের 
দ্বার মান্নষের সহিত মাংষর বাজিগত শ্রেণাগত বা 
জাতিগত সকল প্রকার বিবোধের মীমাংসা বাঞ্ছনীয় ৪ 
সম্ভব। 

গ্রীক, স্তোইক, আদি খ্রী্টীর ও ইওবোপীয় মধ্যযুগীয় 
ভাবধারায় গণতান্রিক চিন্তার পূর্বাভাস ছিল। আপিস্কোতল 
(আরিস্টটল, স্ত্রিষ্টপূব ৩০৪-৩২২ ) বলিয়াছিলেন যে 
শাঁসনক্ষমতায় ধনী ৪ দবিদ্র, উভয় শ্রেঈ'র সংখ্যাভিত্তিক 
সমতাই গণতন্ধেণ ধম ১ অতাধিক র্থনৈতিক ৈষম্য 
বিপ্লবের অগ্ততম কারণ। স্কোইক দার্শনিকদের চিন্তায় 
রাষ্ীয় বিধানের উধের্ব অবস্থিত প্রাকৃতিক বিধান (ন্াচরাপ 
ল) ও ব্ক্তিত্বাতন্ত্য, এই ছুইটি ধারণার সাক্ষাৎ পা ওয়া 
যায়। খ্রীষ্ট শিক্ষ। দিয়াছিলেন, জাতিবর্ণনিবিশেষে নকল 
মাছষ সমান (উশ্বরেব চোখে )১ সবসাধারণের 'অহি 
রূপে ধনীর! সম্পত্তিধারণ করে। দাসপ্রথার 'অবলোপের 
বাণী খ্রীষটীয় চিন্তায় অন্তনিহিত ছিল । মধ্যযুগের ইওরোপীয় 
চিন্তায় রাষ্ট্র ণিবস্কুশ সাপভৌমতার ও সর্বশক্তিমন্তার 
কোনও স্থান ছিল না, বছ ক্ষমতাকেন্দ্রে উপর মধা- 
যুগীয় সমাজ অবস্থিত ছিল। প্রব্রাদের সহিত চুক্তি 
বাজশক্তির ভিত্তি, এই ধারণ! মধ্যযুগে প্রচলিত ছিপ; 

৬৪ 



গণতগ্র 

বাজার অভিষেককালীন শপথ গ্রহণ বাজশক্তির সীমা- 
নির্ণায়ক চুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত । 

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক গণতন্কের উদঘ ঘটে মণ্চদশ 
শতাবীর ইংস্যাণ্ডে। ১৬৪৭ ৫০ খ্রীষ্টান্ের ইংপণ্ডীয গৃহ- 
যুদ্ধের কালে ক্রমওয়েলের সেনাবাহিনীতে কয়েকজন 
প্রটেন্ট্যাপ্ট “পিলার জন পিল্বান (১৬১৪ ৬৭ শ্রী) ও 
বিচার্ড ওভাব্টনেব নেতৃত্বে “ঈণতার চুক্তি” ( 'এাগ্রমেণ্ট 
অফ দি পিপল্? ) নামে যে দপিশ পেশ কব! হয় তাহাই 
আধুনিক গণতাস্থিক ধ্যান-ধারণার প্রথম নিদর্শন। ব্যক্তি 
গ্রভিনিধিদের লইয] গঠিত পার্পামেণ্ের শাসন, জণগণের 
সম্মতিমাপেক্ষে শাসনের গ্রযোজনীয় তা, মধমাণবের সমান 
স্বাভাবিক অধিকার, ধর্মমত সম্পর্কে ইপায, এই সকপ 
ধারণ! লেভলাখদের চিন্তাধাবায় ছিল। 

নবোধিত মধ্যম বা বুর্জোয়া শ্রেশাওপির নেততে স্বৈধ 
রাঁজতক্গের বিরুদ্ধে বিো২ করিয়াই আধুনিক গণতন্ 
জন্মলভ করিযাহিপ। যে ধরনের শীমিত, শিয়মতাখ্বিক 
শাসনব্যবন্থ। ও বাক্িগত স্বাধীনতার জন্য মধ্যম শ্রেণীগ্ুশি 
ও ইংপ্যাণ্ডের হছুইগ রাজনৈতিক দশ লড়াই করিতেছিপ 
তাহার খাজনৈতিক দর্শন রচনা কবিলেন জন লক (১৬৩২- 
১৭০৪ শ্রী) তাহার 'ট্টিজেন অন সিতিশ গশণমে্ট? 
নামক গ্রন্থদ্ধয়ে (১৬৯০খী )। পক-এর চিন্তা নিগ্রপিখিত 
ধারণাগুপির সাক্ষাৎ পাই: ১, জনগণেব ন্বেচ্ছাধত্ত 
সন্মতিই রাষ্্টীয প্রনুত্বের ভিত্তি ২. কয়েকটি সীমিত 
উদ্দেশ্যের গ্ডির মধোই রাষ্ের শাসন বৈধ ৩, রায় 
বিধান প্রার্কৃতিক বিধানের ছারা সীমাবদ্ধ এবং 'তাহারই 
প্রকাশ মাত্র ৪. শাসক বিশ্বাস ভঙ্গ কৰিলে ৭ অঙাচারী 
হইলে অবশেষে তাহার বিকুগ্ষে বলপ্রযোগের ও বিপ্লবের 
অধিকার জনগণের আছে ৫. জীবনের অধিকার, মুক্কির 
অধিকার, সম্পনি ধারণের "অধিকার, এইগুপি মান্যের 
স্বাভাবিক মধিকার এব" ইহাদিগকে রঙ্গ কথাই বাষ্টেব 
প্রধান কর্তব্য । রুশো (১৭১২-৭৮ এ) ঠাহার “সামাজিক 
টুক্ি' কিনত্রাভ সোশিয়াল” (১৭১২ শ্রী) গ্রন্থে জনগণের 
সার্বভৌমত1 (পপুলার সভরেন্টি ) ভবের প্রতিপাদ্ন 
করিলেন । কশোর চিন্তাধারায় একদিকে আছে শ্বৈরতঙ্ধের 
ও প্মভাাচারের বিরুদ্ধে যাছষের ব্যক্তিসন্তার বিদোহেপ 
বাণী, অন্য দিকে আছে 'সাধাবণ ইচ্ছা'র অর্থাৎ কার্ধতঃ 
সংখ্যাগুরুর ইচ্ছার ছার] প্রতিষ্ঠিত পাষ্শক্তির কাছে মাঈযের 
ব্াক্তিত্বকে আহুতি দেওয়ার আহ্বান । “সাখারণ ইচ্ছা'কে 
রুশো সংখ্যাগুরুর ইচ্ছার সঙ্ষে একীভূত করিয়াছিলেন। 
বাক্তিমানব ও সমাজের সংখ্যাপঘু অংশ “সাধারণ ইচ্ছা"র 
দাস, বাইয় বলগ্রয়োগের দার] মানুষ স্বাধীন হইতে বাধা 

৭৬ 
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হয, রূুশোব এই চিন্তা উত্তরকালে রাষ্ট্রসর্বন্ববাদদী নায়ক" 
তন্্রকে তাত্বিক হাতিয়ার জোগাইয়াছিল। ক্ষুদ্রাষতন 
অশিল্পাঞ্িত ণগর-রাষ্ট্ের প্রত্যক্ষ গণতঙ্থই ছিল রুশোব 
আদশ। প্রাতিনিধিক গণতন্বকে তিনি প্রকৃত গণত্তস্ব 
বলিষা মনে করিতেন না। কিন্তু প্রাতিশিধিক গণতন্ত্র 
তাহাব তাবধারার দ্বারা পুষ্ট হইয়াছিপ। জনতার বিধানই 
প্রকৃত বিধান, শো।ব এই বাণী ফখাশী বিপ্নবের নীকোনিন 
নেতাদের মনে আগ্ণ জ্বালাইয়াছিল। শোনা 'যায় যে 
বোবেসপিযার (১৭৫৮ ৯৪ গ্রী) সবধধ। পকেটে সামাজিক 
চুক্তি” গ্রন্থের এক কপি বহণ কবিতেণ। আমেরিকার 
স্বাধীনতা ঘোষণ! (১৭৭৬ প্র) এবং প্রথম ফবামী বিপ্লব 
(১৭৮৯ শ্রী), শ্বৈর রাতন্্েৰ বিকদ্ধে এই দুই স"গ্রামের 
ফলে গণনন্বের দার্শনিক তব হইথা €ঠে বাগ্ব জগতে 
শামণব্যবঙ্থার পিযামক এক বিপুল শি । 

উনবিংশ শভাকীর গোডার ধিকে ইওরোপে বাঙ্গভদী 
প্রতিত্রিয়া প্রথল হইযা গঠে। ১৮৩০ খরীষ্ট সেখ বিগাৰ 
গণওঙের পুনরুখান ঘটে | ১৮৪৮ গ্ঙ্টাঙ্গেব বিপ্লবের পবই 
ইগরোপে গণতাত্রিক শাসনব্যরন্থা বাপকভাবে গ্রবতিত 
হয। উনবিংশ শতাব্দীর টিশ দশকে তপগাথ চাটিস্ট 
আন্দোলনের স্পা হইতেই গণতঠান্সিক আন্দো বনের 
মোড ফিখিযা যায়| যাহা আদধিতে ছিন মৈপ কাদাদের 
হাত হইতে বুঞ্জোযা শ্রেণী ক্গমভাগাতের তাই তাথ। 
ক্রমশঃ হইযা পড়ে খুজোএা শ্রণী। শিক) হইতে শমঙ্জীবী 
মাষের ক্ষমতাজযেখ সগ্রাম। কা মার্ক (১৮১৮ 
৮৪ শ্রী) পু্গিবাদী সমাজে উপব যে মক্মব আাঞমণ 
করিযাছিলেন তাহ। তদাশীন্তন গণন্গ্রের সীমাবদ্ধ 2 ও 
শূন্তগর্ভতা সঞ্ষ্ধে সচেতশতা হী করে হহা অগুভূত 
হয় যে বুর্জোক্সা সমাজ প্রাচীন দাম সমাজেরই অগ্ততর 
স*ম্ববণ। আশ্রেণীগত ও ধনগত বৈষমার অবসান ঘটাইয়া 
অমিকখেণীর মুণ্চিসাধনই হর শিল্পসত্যতাসম্পম দেশ গুশিতে 
গণতন্ত্রের নৃতন মস্ত বা আদশ, আশিক আন্দোশনই হয় 
গণতঙ্ের প্রধান বাহন । €োঠাধিকাবেব প্রসাব সাধন, 
ফ্যাক্টরি-আইন, ট্রেড ইউনিয়ন গডার অধিকারের স্বীকুতি, 
ন্যুনতম মজুবি আইন, সামাজি+ নিরাপন্না বিধান, 
প্রগতিশীল করবাবস্থা, কাজের ঘণ্টার ক্রমিক হ্বাসসাধন, 
শ্রমিকশ্রেণীৰ দীবনধাবণ মানের উন্নয়ণ ও অনসর সময়ের 
বৃদ্ধি, আবশ্িক ও অবৈতনিক শিক্ষাবাধস্থা) শ্রমিকশ্রেণীর 
রাজনৈতিক দলের অন্াদয়-_ এইগুঙ্সি ইওরোপের ও 
আমেরিকার উদানৈতিক গণতন্ত্রকে এক নৃতন রূপ দান 
করিয়াছে । বিংশ শতাব্দীতে যাহাকে গণতন্ত্র বলা হয় 
তাহা৷ বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে বিকশিত শিল্পগত সভ্যতার 
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সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দের ও বোঝাঁপডার ফল। মাঞ্চিণ 
যুক্তরাষ্ট্রে বিংশ শহাব্ধীর তৃতীয় দশক পর্ধন্ত হপীম কোর্টের 
বিচাবকেপা ট্রেড ইউনিয়নকে 'ব্যক্চির স্বাঙাবিক অধিকার”- 
এর প্রতিবন্ধক বলির! মনে করিতেন কিন্তু ১৯৩২ গ্রীষ্টাব্ৰ 
হইতে মাকিন যুক্তপার্টেও সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণা একটি বৈধ 
সামাজিক শক্তি বপিয়। বিবেচিত হইতেছে । জনবশপ্যাণের 
উদ্দেপ্ঠে নিত্যন্তন আইপ প্রণয়নকারী আবুণিক গণ গস্ত্রিক 
রাঞ্ঠের বিকাশে জেপেমি বেস্থাম (১৭৪৮-১৮৩২ শ্রী) ও 
জন স্টয়ার্ট মিণ ( ১৮০৬-৭৩ থ্বী)-এর চিন্তার প্রভাব 
সামান্য নধ। মিপহ গণতন্ত্রেণ সবশ্রেঠ প্রবনতা যদিও 
তিনি নিজে কিঞ্িং দিধাগ্রশ্ত গণওগ্বী ছিশেন। 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ণিতে বুঝার এক 
বিশেষ ধনের সমাজ গঠনের কর্ধকচি। এহ সমাজকে 
সমাজতান্ত্রিক পমাদণ পাম দ্রেওখা হণ। স্যাজতস্থাদেব 
মুশ ধারণা এই যে, অখনৈতিক বৈষখ্যে উপব স্বাপিত 
সমানে গণতাথিক আদর্শ সিদ্ধ হহতে পাবে ন]। 
মুর্খ নৈতিক সমতাহ পাজনেতিক সমতাব জনক । সম্পডব 
অধিকাবকে আশল্সপ "শ্বাভাবিক অধিকার? বলিব! ঘোৰণা 
কারয়া পক ৪ ভাহাব আঅগ্রব ঠীগণ গণ তগ্থের পাষে যে 
বোড পবাঠযা ধয়াছলেন তাহাকে মোচন কবিতে 
হহবে। উত্পাদনকাধে খাধঙঙত ব্যঞ্িগি৩ সম্পত্তি 
সমাজীবরণ, পার্শ্ব বিকেস্রীকরণ, আক্পিক ও 
শিন্নগত থাধগশাসন, শিক্পপ্রা হানে উপথ অমিকদের 
কঠখ, সকল ধাগণা সামাদিক ৪ অথণৈতিক 
গখওদেব সঙ্গে জডিত। রাজনেতিক গণতদ্বে সঙ্গে 
পুজবাদের ও সমাজ ওতে সম্পব সঙ্থদ্ধে বু মত খিগ্ঠমান। 
হ্যাখ লাঞ্ষির (১৮৯৩ ১৯৫০ শ্রী) মতে পুজিবদের 
সঙ্গে গণতন্থ খাপ খাষ শা। গণতশ পুজিখাদের অবসান 
না ঘাশাইশে হথ পুপ্গিপতিপ্াই গতীব সংশ্টে সময়ে 
ফাপিম্ত বা স্থাপন করি গণতঙ্ধেবৰ অবপান ঘটাহবে, 
আর নয় তো কমিউনিজম পুজিবাদ ও গণতন্ধ উতযেরহ 
বিলুপ্তি সাধন কগিবে। ধন হায়েকেব মে সমাজ ান্ধিক 
সমাজ শ্বভাবতঃই দাম শমাঁজ এবং তাহার সহিত গণওগ্ 
থাপখায় ন।। শুম্পে্টারের মতে গণতান্ত্রিক কাঠামোর 
মধ্যে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভ্যই চলিতে পাবে। 
যাহারা গশতাস্ত্বিক পঞ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিনা বলগ্র'য়াগে 
ব্যাপট বাক্সের মাধামে ধাপে ধাপে সমাজতগ্থেব দিকে 
অগ্রসর হইতে চান, তাহার্দিগকেই আজকাল সমাজতন্বী 
অথবা গণতাস্িক (অ কমিউনিস্ট ) সমাজতন্ত্রী বলা হয়। 
সামাজিক ও অথনৈতিক গণতন্ত্র ইহাদের লক্ষা, রাজ- 
নৈতিক গণতন্ত্র ক্ষাসিদ্ধির আবখিক পন্থা। পশ্থাটিকে 
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বর্জন কবিলে, লক্ষ্যের বিনট্টি ঘটে, ইহাই গণশ্রার্থিক 
বিশ্বাসের মূল মন্থ। 

ধাহার! গণহম্বকে একটি ভাবাদর্শ & জীবনপন্থ! বলিয়া 
মনে কবেন তাহাদের মতে গণতদ্ছ একটি অখণ্ড ৪ 
সর্বব্যাপী জীবনধর্ষ । বাবনের রাজনৈতিক ও অ- 
রাজনৈতিক, পকপ বিভাগই ইহার শাসনাধীন। এই 
মতের গ্রতিপঙ্গীয়েরা বলেন, গণতঙ্গকে একটি বিশেষ 
জীবনদর্শনে পরিণ ৩ কর] অবিধেয় | গণতস্থে নানা মৌপিক 
বিশ্বাসের, দৃষ্টিভঙ্গীর ও মতবাদের স্থান আছে । 

বু মনম্বী মনে করেন গণতন্থ বলিতে প্রকাতপক্ষে 
বুঝাম মানুষে স্বেচ্ছা প্রণেদিত সহযোগিতীব দ্বারা চালিত 
ঝাঈহীন সমাজব্যবন্থা। পাষ্টেব ধর্ম হই বশপ্রধোগ ১ গণ- 
তক্গের ধর্ম হইল জ্েচ্ভাসম্মতি | স্থতলা" ধাছের অবসান 

ন1] ঘটিশে গণ অসম্থব। গশহস্কেব এই ধারণাকে 
বলা হয শ্যানাক্কিস্ট ব! এাষইীয গণতগ্ছ। ইহারু নানা 
বপ ও নান লাবনাদর্শ শ্রাঞ্ে । গাদ্ষীজীৰ গণ-ন্কে 
একপ্রকার অবা্াথ গণ তক্গ বল' যাই পাবে। আমজাবী 
জনমাধাবণ সন্যাগ্রছের বলে এক পারস্পরিক সহযোগিতার 
ভিকিতে নীচ হইফত বাষ্টুহীন ও শোপণহীটল হুক্ত মানব- 
সমাজ গভিষা তুলবে, ইহাই ছিল গান্ষীজীপ 'মাদর্শ 
('গান্বীণা দ্র)। মুলত গণন্ম্ব যে একটি পাষইীফ ধাবণা 
এ বিষয়ে মাকসীয় ৪ অমার্কসীয় বা্টতাবিকগণ একমত। 
লেনিন (১৮৭০-১৯২৭ শ্বী) মগ্তব) করিখাছিলেন বাষ্টের 
তিবোধানেব সঙ্গে সঙ্গে গণতক্কও অস্তহিত হইবে।, 

বিশ শশাঙ্ীতে এক নতন ধরনের বাজনৈতিক 
গণন্দ দেখা দিখাছে। ইহাব নাম শ্রমিক গণত্্ 
( প্রদে ব্যান ডেমঞ্যামি )। ইহাকে সবাথত গণতস্ 
(»াটালিটারিযান ৮৬মঞ)ামি) 'আখা। ওয়া হন্ব। 
১৯১৭ গ্রীষ্টাব্ষে রুশ বিপ্লবের ঘলে রাশিযাষ ইহাপ্প £থম 
অভ্ুণ্য ঘটে। ইহার মাক.সবাদী প্রবক্তা'রা বলেন, মাকে 
অখাঈয মুক্তিব দিকে যাত্রা করিতে হইলে কিছুকানের 
জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য (ডিব্টেটারশিপ) প্রতিষ্ঠিত 
হন্রযা দরকার। মাৰসীষ ভাবাদর্শে বাই শ্রেণীব সঙ্গে 
একীভ্। মার্ক সবাদীদের মতে উদারনৈতিক গণতত্থ 
বুর্জোথা শ্রেণির একাধিপ শা। বুর্জোয়া সমাজে অথ নৈতিক 
দ্াসত্বে আবদ্ধ শ্রমলীবীরা রাজনৈতিক ক্ষমতার 9 

স্বাধীনতার অধিকারী হইতে পাবে, এই ধারণা মার্কস- 
বাধীদের চোখে স্ববিরোধী । শ্রমিক শ্রেণাব একাধিপত্য 
বলপূর্বক বুর্জোযা ও জমিদার শ্রেণীর উচ্ছেদ করিযা এখং 
শোষণহীন সমাজ স্থাপন করিয়া সংখ্যাগুরু জনগণকে 
অর্থনৈতিক মুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, উভয়েরই 



গণতন্থ 

অধিকারী করে, এই যুক্তির বলে মার্কসবাদধীরা বলেন 
ষে, শ্রমিক বাছুই একমাত্র প্রকৃত গণতন্ত্ব। এইপ্রকার 
গণতন্থে জনগণের ইচ্ছা নির্ধাধণের ও ইচ্ছা প্রকাশের 
রাজনৈতিক বপগুলির উপর জোর দেওযা হয় না, 
জনগণের স্বতঃক্ফুও ইচ্ছাই প্রামাণিক বলিয়া মনে করা 
হ্য। ইহ] একদনীয গণতগ্। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী 
বাহিনী কপে কমিউপিন পার্টি দেশ শাসন করে এবং 
উৎপাদনের উপকরণগ্ুনিকে বাষ্ট্রাবত্ত করিয়। একটি সমাজ- 
ভান্বিক শিল্পায়নেব কর্মস্থচি পরিচালনা করে। শ্রমিক 
গণতঙ্কে শোষক বা শোষণের সমর্থক বপিষা বিবেচিত 
সংখালঘুবা শ+ কপে গণা হয সবকারকে সমালোচনা 

কখার অধিকার জনগণের নাই , সরকার বিবাধিতা 
বাষ্টবিরোধিত] বলিয়া গণা হয বিকল্প কর্মস্থচিব তিগ্চিতে 
বিকণ্প সবকার গঠনের চেষ্ট! অবৈধ , নিবাচনে প্রার্ধা 
মনোনীত হয কেন্দ্রীহ্্ত কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃপক্ষের 
ছারা এবং প্রতিগ্বন্বীহীন প্রার্থীকে জনগণ বিনা আলোচনায় 
এবং বিনা সমালোচনায় ভোট দেয়, ট্রেড ইউনিধনগুলি 
পার্টির তথা সরকারের কতৃত্াধীন এখং ধর্মঘট আহনের 
ঘারী নিষিদ্ধ , শখুমার মত প্রকাশ পার্টিনেতাদের মনঃপুঠ 
না হইশে রাগ্ুবিরোধী বলিষা নিনিত হয, এমন কি 
শাক্তিযোগা অপরাধ বূপে গণ্য হয়। এই সকল কারণে 
শ্রমিক গখতঙ্গকে তাহার প্রতিপক্ষীযেরা গণতন্থ বলিয়। 
মনে করেন না এবং তাহ।কে বাঞ্ুলবন্থবাী, ঘের শাখকতগ্থ 
আখ্যা দেন। 

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতান্দীর উদারনণৈতিক গণতঞ্ন 
ছিল বাক্তিম্বাতন্থাবাদী, আশাবাদী ও যুঞ্জিবাদী। যে 
সকল বিশ্বাসেও উপব তাহ। দাডাইয়া ছিল তাহাদের ভিত্তি 
বর্তমানে শিখিল হইয়া! গিয়াছে । বিশ শতাব্দীব প্রথম 
মহাপমরো দর যুগে মানব জগৎ আগেকার মানব জগৎ 
নয়। ব্যক্িমানৰ এখন ক্শোর 'আরাধা জনতার বল্মীক 
স্তুপের একটি পিপীলিকা মান। বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থের 
সংগতি লাধণ লব, এই ধারণাটি কার্প মার্ক সের আক্রমণের 
পর নিজের ক্ষতশুশষায লিপ । বুদ্িগত আপোচনাই 
বাজনৈতিক কর্মে ও সামাঙ্গিক পুক্ষার্থ সাধনের পথ- 
প্রদর্শক, মার্কসের এতিহামিক বস্তবাদ এবং ফ্রয়েডীয় 
মনোবিজ্ঞান এই ধারণার মৃপে কুঠারাঘথাত করিয়াছে। 
বুদ্ধি শুধু মানষের শ্রেণী-স্বার্থের ও বান্তব অবস্থার দ্বার! 
নিয়ন্্িত হইয়! অথবা অবচেতন মনের কামনার দারা 
চালিত হুইয়! যুক্তি উদ্ভাবন করে মাত্র, এই ধারণা বুদ্ধির 
শিরশ্ছেদেন করিয়াছে । জীবনের সকল বিভাগেই সত্য- 
মিথ্যা নির্ধারণের জন্য মুষ্িমেয় বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর 
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করিতে হয়। সাধারণ মাচষ নিজের মুঢতা বোধের দ্বারা 
বিপর্যস্ত । নেতাদের ও জনসাধারণের মধ্ো বিপুল ও দুস্তর 
বাবধান সৃষ্ট হইয়াছে । রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, 
বণিক সমিতি ইত্যাদি সংস্থার নেতৃবৃন্দের হাতেই ক্ষমতা 
কেন্দ্রীতৃত। ইহারাই বতমান জগতের ক্ষমতাভিজাত। 
ইহারা নিজেদের মধ্যে বুদ্ধিবিচার ও যুক্তিসংগত 
বিতর্কের ভিত্তিতে আলোচনা করেন। কিন্তু নিজেদের 
পিদ্ধাপ্তের সপক্ষে জনসাধারণেণ সম্মতি সংগ্রহের জন্য 
ইহাবা যে পন্থা অবলম্বন করেন তাহা যুক্তিনির্ভর নয়, 
অযৌক্তিক প্রচারকার্ধই তাহার প্রধান উপায়। কমিউনিস্ট 
দেশগুলিতে ব্যক্তিপূজা, মযাঙ্তাগ্রিক 'মান্মগরিমা, বাষ্টের 
ও সমাজওঙ্থের শঙ্দের প্রতি ঘ্বণা প্রচার, এই সকণ 
অযৌক্তিক পন্থা অন্চস্থত হয। অ কমিউনিস্ট দেশগ্রপিতে 
বিজ্ঞাপন ও বাণিজ্টিক বিকষশীতিণ কুট ছলাকপার ছবাণা 
জনমাধারণকে প্ররোচিত করা হগ। শুধু আইন ও 
শৃঙ্খণা বক্ষাই এখন আব বাঙ্টেব কাজ খলিখা বিবেচিত 
হয ন1। রাষ্ট্র সদর্থক ভূমিকা এখন সবত্রহ প্রা্ধান্থ 
লাভ কবিয়াছে। ভাবতীগ গণহঙ্বের দিকে দৃিপাও 
করিলে দেখি, কি কৌশলে পঞ্চবাধিক খানার ম্বাষ 
একটা জটিল ও দ্ুধোধ্য জিনিসকে মৃট জনসাধাগণের 
কাছে গ্রহণযোগা করা খায় এবং কিৰপ "অযৌক্তিক 
প্রবোচনার ছ্ববা জনসাধারণের মনে ইহার প্রতি বিবাগ 
জাগানো যাএ, ইহাই পাজনৈতিক দশপতিদের গণ তাক্জিক? 
সাধনা । জনসাপ্পারণও মধো মণ্ো বিশান্ত হভগা ভাবে, 
হযতো একজন মহামানব আবির5 হহযা আহাদণ 
সক দুঃখের অবসান ঘটাবে। ইহণঙ্ভ আপেক্ষা বসিথা 
থকে । আ্রাং মনে হইতে পারে, উদাশৈঠিক 
গণতস্ব যে আদর্শ উপস্থিত করিষাছিল তাহ। অতীতে 
শ্ব্প। কিন্ত একপ নৈরাশ্বেপ কোনও কারণ নাই। 
লকীয় উদাণনৈঠিক বাষ্েখ দিন চলিস] গিধাছে বটে কিন্তু 
গণতান্থ্িক আদর্শ মিথা মদ্বীচিকা পম্ম। গণওন্কে সফল 
করিতে হইলে চাই শিক্ষিত মম।জ, সত্যপরাধণ, দাখিত্- 
জান সম্পন্ন ও নিভীক নেতা, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
সমতা ক্ষমতার বিকেন্জ্রীক রণ, স্বেচ্কাভিত্তিক কারধকলাপের 
ব্যাপক অনষ্ঠান, পরম সহিফু তা, সম্বাঙ্গ জীবনের নানা 
ক্ষেত্রে জনগণের আত্মশক্তিব অনুশীলন, শান্তিকামী মনো- 
ভাব, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাবেরগের প্রশমন, বীরপৃজা- 
বিরতি ও সর্বোপরি মানুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন । এই 
আদর্শ রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক গণতন্বের মিপন- 
ক্ষেত্র। ইহা কোথাও সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া ইহাকে দিদ্ধ 
করার চেষ্ট। ছড়িয়। দিতে হইবে এই দিদ্ধান্ত অযৌক্তিক । 



গণধর 

দ্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "সাম্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
সংক্ষরণ, কলিকাঙা, ১৩৪৫ বঙ্গাদ ১1). 1২. 10178770700, 
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1934; শখ. 8৫ 33১৩, 9৮115 0৮ 00110181515, 

091001005, 19401 0 10) 3011১, 10901101621 106915, 
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11 111014171১0) 070 01111116, 1301111975, 1957, 
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1)010010, 10711905110) 1997 , ৮ 1 70012, 
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1991 

অবান্তর গ্রসদ মিত্র 

গণপর জৈন ঠীষ করগণের প্রথম শিখা। তীথ"কবগণ 
তাহাদের উপদেশাধণী প্রচারের জন্ব কষেকজন সাক 
দীক্ষা দেন এব ভাহাদেবই গণধব পদ প্রদান কাবন। 
গণধঞদের অধীনে 'গ্বপ্ত অনেক সাধকে শান্বাতাস 
করিবার জন্য আদেশ দেয়া হয়। চতুবি শ তীর্থ বব 
মহাবীরের ১১ জন গশধর ছিলেন। উহাদের নাম 
ঘথাক্রমে_- ১. ইন্দইুতি গৌতম ২. অনিহতি গীতম 
৩. বাগুভৃতি গৌতম ৪. আর্ধবাক্ত ৫. আয ক্ুধর্ম 
৬, মণ্ডিক পুত্র ৭. মৌর্ধপুতর ৮. অকম্পিত ৯. অচপন্থাত। 
১০, মৈত্রার্থ ও ১১, প্রভাস। গণধর ও গথী একাথক 

নহে। গণী বশিতে আচার্ধ বা আচাধগণের শিষুকে 
বুঝায়। সাধুগণের মধ্য অনেক গণী হইতে পাবেন, কিস্ক 

| ৩৪১৬ 

গণপতৎ বাও 

গণপর হইতে পারেন শা। 'তীর্বংকর-নিদি্ট মাবুগণই 
কেবল গণধরপদবাচা । 

সভারঞ্ন বন্দ 'পাশায় 

গণনাথ সেন (১৮৭৭ ১৯৪৪ শ্রী) লর্ধপ্রঠিঠ মাঝাব্দীষ 

চিকিএসক | পিতা কবিপাজ নিখন।খ বিগ্যাকললদম | 
গণণাথ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এল এম এস ও ১৯০৮ খ্রাঞান্ 

এম. এ, পণীক্দাষ উল্ভীর্ণ হন। তিনি আব্দে নপ্যখন 
কপিখা আমুবেদীয চিকিখসক রূপে খ্যাতি শহ কণেন। 
সধশাপতীঘ আমুবেদ মহামঞ্লের হান্দার গবিবেশনে 2েশি 
সঞপতি নিবাচটি হন। পিতার নামে তিনি বিশনাথ 
'আতুবেদ। কলেজ স্বাপণ শরেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টান ভার» 
সধকাব গণণাখের প15্োের স্বীকৃত স্ববপ ভাহাকে 
মহাখহোপাধ।ঁধ। উপার দান বরেন। অশুষ্দ 
পাখ্শকা চিকিত্সাবিগ্।র যথালঙ্গর সংন্বয সাহধানর চষ্টা 
তাহার জীবনের প্রধান কীঠি। পাশ্চশন্তা চিকিৎসাবিগ্ার 
মুলত আক্দের ছাতদিগাক বঝাইপার উদ্দেশে গণলাৰ 
সল্দত যে কনকেখানি গ্রন্থ রচনা ববে ৩ম্মবে) 
প্রশশাবীর? (১৯১৯ শ্রী) ও গিগান্তুনিদান? (১৯২৭ খরা) 

ভলেখমোগ)। । বিশ্ববি্ভাস গ্রচে গুকাশিত তাভার 'আমন্দ- 
পবিচষ (১৩৫০ ব্ঙ্গা) পুল্িকায সবনভাবে অ লোপ 
সাবকথা বিবু" হইযাছে। 

দ্ধ 01111091)700 01)91087%2000, 00012691500 

11115000101) 10 38101১110 11001000106 5 11015 0) 

7112 131527710110 09110105116 60101 1150101116১ ৬০], 

সু], 1929-30, 

চ্যন বাধণ সেন 

শীদপ€ রাও (১৮৫২ ১৯২ খরা) পি গ|নেন স্থঞ্রসিচ্দ 

কলাবৎ এব, নুণ্ণ মথাধাধ ? বিব প্রচপনব ত।1 স'গাত 
জগতে হীন ভাহয সাহেব নামে স্বপবিচিত ছিলেন। 
তিনি গোখালিগ্বের মহাঁরাক্তা। জ্যি।ঈী গাঁও এক গ।য়িকা 
চন্দ্রভাগাৰ পু । অনবধম হইতে খানকার বন্দে আাশী 
খা 9 গোষালিয়রের নানা পস্তাদের নিবট এবং পে 
পখনৌতে ঠু'বিগুণী সাদিক আলী খার নিক তিনি শিক্ষা 
লাভ করেশ। করিতে কতবিছ্চ হইখা] তিনি পাঁটণা, 
কপিকাতা, বামপুর ও শেষে টোলপুরে অবস্থান কিযা- 
ছিলেন। ঠরি অঙ্গের স্থক্ধধ কপারতি তিনি হা বমো নিষ্ষামে 
সুনিপুণভাবে প্রার্শন করিতেন । গণপৎ পাও স্থিঘব পিয়া, 
ভাাতাষ বন্ধ উতককষ্ট "বি গান রচনা করেন। ডাহা 
শিয়াদের মধ্যে জোহা! বাঈ, শ্বামলাশ ক্ষেত্রী, মৌজুদ্দীন। 

৭৩ 



গণপতি কাকতীয় 

গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, বসির খাঁ, জঙ্গী খা, সোহনী নিং, 
ইরসাদ। গন্কুর খা, নূরজাহান বাঈ প্রভৃতির নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । 

দিলীপকুমার মুখোপাধায় 

গণপতি কাকতীয় কাকতীয় বংশ দ্র 

গণপতি চক্রবর্তী ( ? -১৭৩৯ শ্রী) বাংলা দেশে 
আধুনিক জাছুচর্চার জনক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
দিকে প্ররামপুর চাত্র] নিবাপী জমিদারবংশে জন্ম । বিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাংলায় 'জাছু- 
সম্বাট' নামে খাত ছিলেন । জাছুজীবনের প্রথম দিকে 
ভারতবিখ্যাত “বোসেজ-সারকাপ দলে জাছ প্রদর্শন 
করিতেন; পরে নিজেই আলাদা দল গঠন করিয়া নান! 
স্থানে জাছু প্রদর্শন করিয়া বেড়ান। সার্কাসে থাকা 
কালেই ভীাহার "বাক্সের খেলা? ('ইপিউশন বকৃম” ) এবং 
কংস কারাগার” নামক বিশ্ময়কর খেল দুইটি অসাধারণ 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তাহার আর একটি চমক- 
গ্রদ খেলার নাম ছিল 'ইলিউশন ট্রি । এই তিনটি 
খেলাতেই তিনি অতি কঠিন ও জটিল বন্ধন দশা হইতে 
অবলীলাক্রমে এবং ক্ষিপ্রভার সহিত মুক্ত হইয়! আসিয়া 
আবার সেই পূর্বাবস্থাতে ফিরিয়া যাইতেন। এইজন্য 
লোকে তাহাকে ভৌতিক বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকাৰী 
বলিয়! মনে করিত এবং তাহার ফলে তিনি জীবদশাতেই 
কিংবদণ্ঠিতে পরিণত হইয়াছিলেন। এই জাতীয় “পলায়নী 
খেলা'তে (এএসকেপ্ল” ) তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
জাছকর আমেরিকার হারি ছডিনির (১৮৭৩-১৯২৬ শ্রী) 
সহিত তুলনীয়। হস্তকৌশলপ্রধান নান৷ রূপ জাছুর খেলায় 
এবং কৌতুক সুষ্টিতেও তাহার কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ । 
জাছু'প্রদর্শন করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন 
এবং বরাহনগরে দেবালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই- 
খানেই পরিণত বয়মে ১৯৩৯ শ্রীষ্টাব্ধের ২০ নভেম্বর তাহার 
মৃত্যু হয়। তিনি আজীবন অকৃতদার ছিপেন এবং 
জীবনের শেষ বছরগুলি ধর্মচর্চায় কাটান। 'যাতুবিছ্য। 
(১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ) নাযে তিনি একটি বই পিখিয়াছিলেন। 
দ্র অজিতরুষ্ বন্ধ, 'যাছ্-কাহিনী', কলিকাতা, ১৩৬৯ 
বঙ্গার | 

আজিতকৃষ বু 

গণপরিষদ নূতন সংবিধান রচনা] বা রচনার প্রস্তাব 
করিবার উদ্দেশ্তে নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক সংস্থাকে গণ- 
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গণপরিষদ 

পরিষদ ( কন্িট্যক্নে্ট আসেম্রি ) বলিয়৷ অভিহিত কর! 
হয়। গণপরিষদ প্রতিষ্ঠার তথগত ভিত্তি হইল: জঁন- 
সাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার এবং শামনব্যবস্থা 
শাসিতের সম্মতির উপরই স্থাপিত। সাধারণতঃ বিপ্লব বা 
বহিঃশক্তির অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিসংগ্রামের মধা হইতে 
গণপরিষদের উদ্ভব হয়। আধুশিক ধারণা অস্থসারে 
গণপবিষদ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত 
হইবে এবং চুড়ান্ত ও অপ্রতিহত-_ অর্থাৎ সার্বভৌম 
ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে। 

ভাগতে গণপবিষ্দ গঠনের জন্য সুম্পই আন্দোলন শুরু 
হয় এই শতাব্ধীব তৃতীয় দশকে । ১৯৩৪ খ্রীষ্টান্সে ঘরাজ- 
দল গণপরিষদের মাধ্যমে ভারতের আত্মনির্ধারণের অধিকার 
দাবি করে। ১৯৩৬ গ্রীষ্টাবে কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে 
গৃহীত এক প্রস্তাবে বল! হয় ঘে প্রাপ্ধবরস্কের ভোটের 
ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদ কর্তৃক ভারতের সংবিধান 
রচনা ভিন্ন ভারতে গণতান্থ্িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্থব 
নহে। ছুই বংসর পরে এই প্রস্তাবের সুত্র ধরিয়া 
জওহরলাল নেহক থোবণা করেন, কংগ্রেসের দাবি 
হইল যে, স্বাধীন ভারতে সংবিধান পচন] করিবে প্রার্থ- 
বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিন্তিতে নিবাচিত এবং সধঙ্ো ভাবে 
বহিঃশক্তির নিয়ন্ধ মুক্ত গণপরিষণ। ইহার পর হইতে 
এই প্রকার গণপরিষদদের ধাথণ! ও দাবিই হইয় দাড়ায় 

₹গ্রেঘ আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য বিষয় । 
১৯৪২ শ্রীষ্টাবে ক্রিপ্ন মিশন প্রস্তাব করেন, যুদ্ধাবসানে 

ভারতীয়দের পইয়া গঠিত একটি নিবাচিত গণপরিষদের 
মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধান রচিত হইবে। ইহার পর 
১৯৪৬ খ্রী্টাবে ব্রিটিশ রকার ভারতে একটি ক্যাবিনেট 
মিশন প্রেরণ করে । ক্যাবিনেট মিশন সংবিধান প্রণয়নের 
জন্য গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করে। ১৯৪৬ খ্রী্টাবের 
জুলাই মাসে এই প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদের নিবাচন 
অনুষ্ঠিত হয় এবং কংগ্রেন অধিকাংশ আসন অধিকার 
করে। মুসলিম লীগ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিলেও 
পাকিস্তানের দাবিতে গণপরিষধদদে যোগদান করিতে 
অস্বীকার কবে। শেষ পর্ধস্ত ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ খ্রষ্টাব্ধে ভারতীয় 
স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করিয়া ১৯৪৭) শ্ীষ্টান্ধের ১৫ আগস্ট 
হইতে ভারত ও পাকিস্তান নামে ছুটি ডোমিনিয়ন গঠন 
করে। এই আইনে প্রত্যেক ভোমিদিয়নের গণপরিষদকে 
যে কোন প্রকার সংবিধান গ্রহ করিবার সার্বভৌম 
ক্ষমত] দেওয়া হয়। ভারতীয় ণপৃরিষা প্রথম মিলিত 
হুইয়াছিল ১৯৪৬ খ্রীষ্টান্দের ৯» ডিঠ্রোন্বর এবং সংবিধান 



গণভোট 

রচনার কার্ধ সমাপ্ত করে ১৯৪৯ খ্রীষ্টান্সের ২৬ নভেগর 
তারিখে । এই সময়ের মধ্যে ১১টি অধিবেশন বসে এবং 
১৯৪৭ গ্রাষ্টাবষের ২২ জান্য়ারি তারিখে সংবিধানের উদ্দেশ 
খক্রাস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে। অন্তান্ত বিভিন্ন কমিটি 

ব্যতীত ইহ ১৯৪৭ গ্রীষ্টাকের ২৯ আগস্ট তারিখে একটি 
খসড়া কষিটি শিমুক্ত করে। খসড়ার বিচার-বিবেচন] 
সমাঞ্ধ হইলে ১৯৪৭ গ্রাষ্টাব্বের ২৬ নভেম্বর ভাবিখে ভারতের 
বর্তমান সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং উহা] 'প্রবৃতিত 
হয় ঠিক ছুই মাপ পর ১৯৫ খ্রীষ্টাব্বের ২৬ জানুয়ারি 
তারিখে । 
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হুনালধুমাৰ সেন 

গণভোট পোমানরা কমিতিগ্া হরিবৃতা-য় (09701018 
01000 ) সমবেত হইয়া যে আইন পাশ করিত তাহার 
নাম ছিল প্লেবিস্কিতুম (21201501072) 1 অধুনা 

কোনও অঞ্চল ছুই দেশের মধো কোন্ দেশের সহিত যুক্ত 
হইবে, ইহা নির্ধারণের জন্য এ অঞ্চলের নিবা5চকমগ্ডলীর 
ভোটকে প্রেবিমিট বলা হয়। রেফারেনডাম-এর সহিত 
ইহার পার্থকা হইল এই যে, কোনও পিশেষ শ্রেণীর আইন 
গ্রহণ ব1 বর্জন স্বন্ধে ইহ! শাসনতন্থে পিদিষ্ট কোন স্থায়ী 
ভোট ব্যবস্থা নহে, রাজনৈতিক প্রশ্নে মীমাংসার জন্য 
লামফ়িক ব্যবস্থা মাত্র | ফবালী বিপ্লবীরা তাহাদের অধিক্কৃত 
অঞ্চলে ইহা প্রথম প্রয়োগ করিয়া মৌখিক ভোটের দ্বারা 
অঞ্চলগুণির তাগা নির্ধারণ কবে। ১৮৫৯-৬* খ্রীপ্রান্ে 
নাইস, স্যেভয় ও উত্তর ইতাপির ভাচীগুশির ; ১৯১৯ 

খ্রীষ্টাঝের ভার্মাই সন্ধির শর্তান্ুসারে আপার সাইলেসিগার 

গণিত 

ও জার্খানির অন্যান্য কয়েকটি সীমাস্তবাতী 'অঞ্চসের বাজ- 
নৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের জগ্য গণভোট গ্রহণ কর 
হইয়াছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টান সার অঞ্চপ গণভোটের ফলে 
জাাণিব অন্থভুক্ি হয় 'এব" ১৯৪৭ খ্রীষ্টাবে অন্তরূপ ভোটের 
ফলে পুনবধার ফ্রান্সের সহিত যুকু হয়। 

১৯৪৭ গ্রীষ্টান্জে দেশ বিভাগের সময়ে 'হদানীন্তন 
আসামের অগ্র্গত শ্রহট্র জেলায় গণভোট গ্রহণ কর। হয় 
এবং ভোটের ফলাফপ 'অগসারে শ্রচটর পূর্ব পাকিস্তানের 
সহিত সংযুক্ত হয়। ১৯৭৯ খ্রীষ্টা্ধে ফরাপী শাসনাদীন 
চন্দননগর শহরেও অন্রবপভাবরে জনমত গ্রহণ করা হইয়া- 

ছিল। গণভোটের ফলে চণ্দণনগর ভাগতেগ্র অন্থূতি 
হয়। 

রুমেশচন্ ঘে।ষ 
গণিক| বেশ্যা তু 

গণিত দৈনন্দিন এ ব্যাবহারিক জীবনে গণিতের প্রয়োগ 

অপরবিহাধ। আবশ্যক জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ে, শাংসারিক 
আদ্র-বাযে এবং বয়স নির্ণয়ে প্রাথমিক গশিতের অর্থাৎ 
পাটিগণিতের প্রয়োগ স্বীকৃত । নিরক্ষর মান্চষকে ও জীবন 
ধারণের ভাগিদে সহজ সরল গণনার সহি পরিচয় 
রাখিতে ভয়। 

ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে গণিতের প্রচুর প্রযোগ বহিয়াছে। 
গৃহাদি শি্জাণে, আধুনিক গৃহসজ্জার বৈদ্যুতিক উপকরণ 
সংগ্থাপনে, এমন কি সাধারণ আধবাবপত্র নিমাণে ও 
গণনার প্রয়োজন । জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনায়, 
যথা নদীর বাধ, সেতু, রাস্তাঘাট, নৌকা খা জাহাজ 
নিথা'1 এবং বিভিন্ন ধরনের যানবাহন, যথা বিমান, 
মহাকাশযান প্রভৃতির পরিকল্পনায় ও পবিকল্পনাচুযায়ী 
নিধাণকাধে গণনার প্রয়োজন সর্বাদীসন্মত | ধু যুদ্ধের 
নানাবিধ উপকরণ নির্মাণেই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ[যোগ- 
ব্যবস্থা স্থাপন, গণনার সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ অসন্ভব। 
এমন কি মুদ্ধকৌশলবিছ্যা আলোচনার জন্তও গণিতের 
একটি বিশেষ শাখার স্যক্ী হইয়াছে এবং ইহা দ্রুত প্রমার- 
লাভ করিতেছে। 

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, সমাজবিজানে এবং বিশেষ 
করিয়া অথনীতিতে গণিতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
তন্বীয় বিজ্ঞানে গণিতের প্রয়োগ অতি প্রাচীন। কিন্তু 
বিংশ শতাব্দীতে আপেক্ষিকবাদ (থিয়োরি অথ রেলেটি- 
ভিটি) ও কোয়ান্টাম গতিবিজ্ঞানে গণিত প্রয়োগের বিশেষ 
মাফলা তন্বীর বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাকে গাণিতিক রূপ 
দিবার প্রেরণা ধিয়াছে। শু পদার্থবিদ দা বসায়নে নয়, 

৭৫ 



গণিত 

জীববিগ্যা, সমাজবিষ্থা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার 
মূল সমন্তাগুলিকে গণিতে প্রকাশ করিয়া গাণিতিক সমস্তা 
রূপে সমাধান কবিনার বিশেষ প্রয়াম আধুনিক গবেষণার 
বৈশিষ্টা। 

নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের উতৎ্কর্ষ ও সাফলোর ফলে 
অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষাংশে ও উনবিংশ শতান্ধীর প্রথমার্ধে 
সমস্ত বিজ্ঞানে অধিযন্্বাদের (মেকানিষিক ফিলসফি) গ্রভাৰ 
কুস্পইভাবে পরিলক্ষিত হয়। ডারউইনের অভিব্যক্তি 
বাদ (ঘধিয়োরি অফ ইতলিউশন ) অন্রূপভাবে উনবিংশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখাগুলিকে গ্রভাবাখিত 
করে। তদ্রপ আধুনিক কালে আপেক্ষিকবাদ ও কোর়াণ্টাম 
গতিবিজ্ঞানের সৌষ্টৰ ও মাফলা, প্রত্যেক বিজ্ঞান শাখাকেই 
বিশেষভাবে গণিত-ভাবাপন্ন করিয়াছে । 

বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যাগ্ত বিগ্ভাও গণিতের প্রভাবে নব- 
কূপ পাইয়াছে। ন্ায়শাস্ত্রের বহু শাখা প্রতীকের মাহাযো 
গ্রকাঁশিত হওয়ায় প্রতীকীন্যায় (সিম্বলিক লঙ্জিক) তত্বের 
স্থটটি হইয়াছে । উহা! গণিতের শাখা হিলাবে পরিচিত। 
গ্রতীকীন্তায়ের সাহাযো গণিতের আলোচনার পরিধি 
ভাশাতব জানত প্রভৃতিতে সম্প্রসারিত হইয়াছে । ছন্দ 
পরীক্ষায় ও সংগীতের অষ্টক আপোচনাতেও গণিতের 
প্রয়োগ স্থপ্রাচীন। 

গণ ধাতুর সহিত ত গ্রতায় যোগে গণিত শব্খটির 
উৎপত্তি। হ্বতকাং গণিতের ব্যুৎপন্থিগত সাধারণ অর্থ 
হইল, যাহ1 গণন] বা হিনাব করিয়া পাওয়া যায়। তাহা 
ছাড়া গণ, ধাতৃব আর একটি অর্থ 'আছে, যাহা সমষ্টি বা 
সমূহ বুঝাইয়া৷ থাকে । গণতন্ব, গণশঞ্জি গ্রতৃতি শব্দগুলি 
গণ, ধাতুর এই অর্থেরই প্রকাশক । গণিতের ইংরেজী 
প্রতিশব্ধ 'ম্যাথিম্যাটিকৃন' শব্খটি গ্রীক ভাষা হইতে 
আপিয়াছে-_- যাহার অর্থ লাধারণ শিক্ষা । অবশ্য প্রথম 
দিকে ম্যাধিম্যাটিক্ন শব্দটি 'অপেক্ষাকুত সংকীর্ণ অর্থে 
বাবনত হইত। ক্রমে ইহার অর্থের সম্প্রদারণ হইয়াছে । 
আধুনিক কালে ম্যাথিম্যাটিক্ন শব্ষটি যে ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহৃত হয় তাহার সহিত গণ, ধাতুর দ্বিতীয় অর্থের 
বিশেষ নৈকট্য লক্ষা করা যাইতে পারে। 

বর্তমান নিবন্ধে গণিত” শব্জটি ম্যাথিম্যাটিকূস শবের 
এই আধুনিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । তবে এখানে উল্লেখ 
কর! দরকার যে একটি দ্রুতবর্ধগান বিষয়কে (তাহা কলা, 
দর্শন ব! বিজ্ঞান যাহাই হউক না কেন) একটি সুনির্দিষ্ট 
সংজ্ঞা দ্বার] গুকাশ করা সম্ভব নয়। 

গণিতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা 
ধায় ইহা মূলত: ছুই ধারায় গ্রবাহিত। প্রথমটি সংখ্যা" 

গণিত 

বিষয়ক, দ্বিতীয়টি আরুতি-বিষয়ক-- যাহার প্রচলিত নাম 
জ্যামিতি । জ্োতিষশাপ্ জ্যোতিধিজ্ঞান ও তত্বীয় বিজ্ঞান 
প্রভৃতিকেও গণিতের অংশ রূপে গণ্য করা হয়। সংখ্যা ও 
তৎসম্পকিত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্থন্ধে জীববিজ্ঞানীদের 
মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ? আছে। ডারউইনের (১৮০৯-৮২ খ্রী) 
মতে, কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনই (ন্যাচরাল সিলেক্- 
শন) এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানশাস্ত্রের উৎপত্তির মূল হওয়! 
সম্ভব নয়। কিন্তু অভিব্যক্তিবারদদের অপর প্রবর্তক আযাপফ্রেড 
রাসেল ওয়ালে ( ১৮২৩-১৯১৩ শ্রী )-এর মতে প্রাকতিক 
নিবাচনই ইহার উৎপত্তির হেতু । গণিতের উৎপত্তি 
বিষয়ে জীববিজ্ঞানীদের এই মতবিরোৌধের আলোচনা এই 
সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে করা অসস্ভব। অভিব্ক্তিবাদের দৃষ্টিতে 
দেখিলে, মাঁচষ যখন পশুপালনের উপর নির্ভরশীল ছিল, 
মেই সময়েই তাহার মনে ১১ ২, ৩," প্রস্ততি শ্বাভাবিক 
(ম্াচবাল) সংখ্যার ধারণ। জন্মিয়াছে। মনে হয়, প্রথম 
দিকে অধিক ও অল্পের পার্থক্য নিজপণের ধারণা হয়। 
পালিত পশ্থর সংখা] বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পশুর 
প্রতি হিসাবে মানুষ প্রস্তর বা কাষ্টগণ্ড ধাখিতে 'ারস্থ 
করে। ক্রমে ক্রমে সংখার উক্ত ধারণা ৪ ইহার প্রাথমিক 
প্রঞ্চিয়া (অপারেশন ) তাহার আর়নে আসে। 

অন্রূপভাবে জ্ঞান ও বুদ্ধি উন্মেমের মঙ্গে সঙ্গে মানুসের 
মনে আরুতিব ধারণ] জনমে। ক্রমবিকাশের পরবতী 
প্ষায়ে মানুন কবির উপর নিতরণীল হইলে, বাস্তব সমস্যা 
সমাধানের প্রয়োজনে আকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি 
আরও বৃদ্ধি পাইল। এইভাবেই গ্যামিতিঙ্গানের উৎ্পন্তি। 
অবশ্ত সেই সময়ের গণিত ছিল মৃণওঃ ব্যাবহারিক 
পরীক্ষামূলক । সম্পূর্ণ বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহ!য্যেই কোণ 
কোনও গাণিতিক প্রক্রিয়া  প্রণালীর সহিত মানষের 
পরিচয় ঘটে । 

পৃৰেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রাচীন গণিত মূলতঃ 
দুই ধারায় প্রবাহিত: প্রাচীন সংখ্যাগণিত (পাটিগণিত, 
সংখাতত্ব বীজগণিত ) ও জ্যামিতি । গণিতের প্রাথমিক 
ধারণা প্রায় র্ব দেশেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত প্রাচীন 

যুগে জ্যামিতি প্রধানতঃ ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীন গ্রভৃতি 
দেশে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। অপর পক্ষে বাস্তব- 
নিরপেক্ষ দর্শন আলোচনায় অত্যন্ত 'ভারত, চীন প্রভৃতি 
প্রা দেশে পাটিগণিত, সংখ্যাতত্ব ফ্রঁভৃতি বিশেষ উৎকর্ষ 
লাভ করে। পূর্ণ (হোল) সংখ্যা, দশমিক ক্রম (ডেসিম্যাল 
লিষ্টেম অফ নোটেশন ), শূন্য সংখা, ভগ্নাংশ, দশমিক 
খা! প্রভৃতির ধারণার উদ্ভাবন গু প্রয়োগে ভারতের 

অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীষ্কত। তাহা ব্যতীত 

১, 



গণিত 

জ্োতিষ ৪ জ্যোতিধিজ্ঞানেও প্র/চীন ভারতীয় গণিঙখিদ- 
গণের দান উল্লেখযোগা | 

গণিতের ইতিহাসকে ৪ ভাগে বিত্ত করা যাইতে 
পারে : প্রগৈতিহাপিক, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ । 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে গণিতেব প্রথম উৎপত্তি । প্রাচীন 
যুগের সীমাধেখা সগ্চম শত্তাঙধীর শেষ ভাগ পর্যস্ত ধরা 
যাইতে পারে। অষ্টম শঙান্দী হইতে পঞ্চদশ শতান্ী পর্মস্ত 
মধ্যমুগ | পরবর্তী যুগকে আধুনিক বলিয়। ধরা হয়। 
গ্র।সীন যুগে গ্রীন, মিশর প্রভৃতি দেশে জ্যামিতির চচাই 
'মূধিক হইয়ছে। বে পাটিগণিতেরও অতি সামান্ত 
অ।পোচনা হয়। এই সমষে উত্ত দেশসমুহে জ্যামিতিব 
সাহাঘোই পাটিগণিত ও বীজগণিতেব কষেকটি সুঙধেন 
আলোচনা হঘ। হহা বাঠীত বঙখান গতিবিদ্ধা ৪ শরপ- 
খিবিষ্ঞার প্রাথমিক ধাবণার এব, ইহাদের কোনও 
কোনও কব আবিষ্কারেপ উলেখ€ পাণর়া যাখ। এ 
বিয়ে আখিমেদেস (শ্ঘাক্কিমিডিস, ২৮৭-২১২ খ্রীষ্টপূর্বান্দ। 
-ণণ অবদান বিশেষ উল্লেখমোগা | সখ্যাতধেব কোন 9 
কোন সখ্য। সমাধানে দিএবান্তম (10107081005, ৩ম 
গা )-এর নাম৭ উদিশহোগা। 

মধাযুগে উন্বাখত গশিত শাখাঞ্খলিব শাপোচনাই 
বাপকভাবে কব হয়। কিছ বিশের গ্ররতপুর্ণ মৌপিক 
আপদাণ এ যুগে কিছুত নাই । এই যুগে একমান উন্নেখ- 
খোগা শিখশি খাজগশিতের উতৎকর্ম ও প্রপার। এষ 
গশিত শাখাণ উত্পর্ধ ও প্রসাবেব জন্বা ভার ঠা গশিতবিদ 
ভাক্ষণাচাথেব (খাধশ শঙাবী ) শাম (চবন্দরণীয | ভাক্বপ্া- 
চাখ ও অগান্য গশি বিদেশ প্রচেষ্টায় গতিবিজ্ঞান, জ্যোণ £ষ 
ও খ্যোঠিবিজ্ঞাণেব অঠতপন উন্নতি খটে। এই যুগেই 
আরব গণিন্বিদ্গণেন সহযোগি তায প্রাচ্য হইতে সংখ)- 
বিষয়ক্ক ভশন পাশ্চান্না দেশে প্রবেশ ও প্রমাণ লাভ করে। 
অপর পক্ষে পাশ্চান্তা দেশ হইতে জ্যামিতি ন্ময়ক 
উন্নততর জ্ঞান প্রাচ্য দেশে পৌছাষয। ফলে বীজগণিক্রে 
সাহায্যে জ্যামিতিক সমশ্তাগ্ডলির সমাধানের প্রষেছ। 
সাফলামগ্ডিত হয় এবং বীজগণিতের সমস্যাকে জ্যামিতিক 
কূপ দিবার প্রচেষ্টা সাথক হম়। আকবরের সমযে 
(১৫৪২-১৬০৫ গ্রী) জয়সিংহের চেষ্টায় ইউক্লিড ( এউক্রি- 
দেস)-এব জ্যামিতিব সংস্কৃত অন্তবাদ করা হয় এবং ইহাব 
কোনও কোনও অংশ ন্যায়শাস্ত্রের অংশ হিলাবে আলোচিত 
হয়। 

গণিতের আধুনিক যুগ সাধারণভাবে দেক।ত ( ১৫৯৯- 
১৬৫* গ্রী) ও ফের্মা ( ১৬০১-৬৫ শ্রী )-এর সময় হইতে 
আরস্ত হয়। এই ছুই গণিতবিদ বিশ্লেষক জ্যামিতি 

৭৭ 

গণিত 

প্রবর্তন করার বীজগণিত ৪ জ্যামিতি - এ পাব! দুইটি 
মিপন সাধিত হয়। এইকপে গণিত শব্জীবন লাভ কনে 
ও নৃত্ন নূন শাখ। প্রশাখাব উদ্ভব ঘটে। কোপানিকাল 
(১৪৭৩-১৫৪৩ থ্রী), গালিশেও (১৫৬৪-১১৪২ শ্বা) ও 

কেপলের (১৫৭১-১৬৩০ গ্রী) প্রভৃতি গণিতবিদগণের 
গব্ষণাষ জ্যোতিষ, জ্যোতিবিজ্ঞান ৪ গতিবিজ্ঞানের 
বিশেষ টন্নতি হব । ফেপ্মা ও পাগ্কাল (১৬১১ ১২ শ্রী) এর 
গ্রচেষ্টায সম্তাব্যবাদের (থিয়োরি অক প্রব্যাৰিলিটি ) এক 
নববূপ প্রকাশিত হয়। অনলধিনের মধোই শিউঢন (১৪৪২ 
১৭২৭ শ্রী) 9 পাইব্নিটুস (১৬৪৯-১৭১৬ শ্রী) পাক ও 
স্বাধীনভাবে কলনবিদ্যা (ক্যালকুলাম ) মাবিদ্কাপ কন্নে। 
কলনবিগ্ঠার আনিঙ্গা্র গণিতশান্ত্রে ইতিহাসে নবদিগন্ভের 
উন্মোচন করে। সপদদশ ও অষ্টাদশ শহাবীতে কলন- 
বিদ্ধার গতি ও £ণোগে বিতিন্ন গণিত শাখার ভর) 
ভুক্পূর্ন টন্নতি ৪ প্রসার ঘঢে। নিউটন প্রবতিত 
গতিবিদ্যা এ মাধ্যাৰ বণ 5বও কপ্নবিদ্যাৰ মংম্পশে বিশেষ 
পরিঞছি লাভ কবে। উনবি শ শহাকঠে গশ্তেণ বিভিন্ন 
শাখাকে বিশেনণ কবিয়া ইহার ফৌন্কিক *। প্রতিপন্ন 
করিবার বিশেষ চেষ্টা আপুল্স গয়। ফন বিভিন্ন গণিত 
শখার উৎপটি) উতৎকর্ম ও প্রমান এই শঠাকীণ শাশিতিক 
আলোচনাব বিশেষ উলেখযোগ্য ঠৈশিষ্টা | এই শ্ঠাঙ্ষীন 
বিশিষ্ট গশিত শাখপমৃছর নাম হগাত্রমে বিশেষণস্গ্যা 
( ম্যানাপিধিপ ১ সেতত্ব (থিঝোগি অপ সেট»), নিতাবাদ 
(থিযোঠি অং ইন্ভেবি অন্স  ভেদকপনবিগ্ঠ। (ক্যালকুলাস 
অ$ ০৩বিফ্জেশনস্), টপনজি, বিষৃঃ বীষ্গশিত, বিভিন্ন 
ধনের জ।ামিতি ৪ প্রভীকীন্যায গ্ুহ্থতি। উনকিশি ও 
বিংশ শগাবীতে পর্লন্ধ গণিত শাখা ও গ্রশাখার 

তে অন্ভণৃৰ টন্নতি ও গুদাব ঘটে । বিম* গণিতের সমধিক 
উন্তি ৪ প্রবোগ বিংশ শঙাদীন গণি ভচচার একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । এই শতাঙীনে আপেক্ষিকবাদ ও কোয়ান্টাম 
গঠিবিষ্ভাব উৎপন্তি ও "হচ্ছন্যা সন্ভাবাবাদ ৭ নীমানীঘ 
জ্যামিতি প্ভ়তিণ গ্রপত্রপূর্ণ বিশেষণ 9 আলোচনা হয। 

প্রাথমিক ও উচ্চ গণিতের মধ্যে সাধারণভাপে কোনও 
স্থণিদিষ্ট সীমারেখা টানা যায না। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে 
বিভিন্নভাবে এই সীমারেখা নির্য করা হয। আমাকে 
দেশে অনেক সমযেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিছাণপাযৰ 
আলোচিত গণিতকে প্রাথমিক গণিত এবং মহাবিগ্ভালথে 
আলোচিত গণিতকে উচ্চগশিত বলা হয়। আবাব কখনও 
কখনও বীজগণিতের ৪টি মৌলিক প্রক্রিযার সাহ'ষে 
যে-গণিত বিগ্যালয় খা মহাবিগ্ভালষে আলোচিত হয় এবং 
ইউক্লিভীষ জ্যামিতি-- এই গ্রণিকে প্রাথমিক গণিত বপে 



গণিত 

গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে গণিতের পঞ্চম প্রক্রিয়া ( পিমিট 
প্রসেস) ব্যবহার করিয়া যে-গণিত আলোচিত হয় তাহাকে 
উচ্চগণিত বণিয়। ধবা হয়। কিন্তু এ শতাবীর প্রায় 
আরস্তে বিখ্যাত গণিতবিদ ক্লাইন (১৮৪৯-১৯২৫ গ্রী) 
তাহার প্রাথমিক গণিত সথ্ন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাটিগণিত, 
বীজগণিত, জ্যামিতি, কলনবিগ্ঠা, বিশ্লেষণবিদ্যা প্রভৃতিকে 
প্রাথমিক গণিতের অন্ত্ুক্ত করিয়াছেন, এই সময় 
জার্খান ভাষায় রচিত প্রাথমিক গণিতের বিগ্ভাকোষে ডাঃ 
ভেবর প্রমুখ গণিতবিদ পাটিগণিত, বীজগণিত, বিশ্লেষণ- 
বিদ্যা, কলনবিগ্ভা, জ্যামিতি (সংগ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ), 
বলবিগ্ঞা, সগ্ভাব্যবাদ প্রস্ততি শাখাগুপিকে প্রাথমিক 
গণিতের মধো শ্রেণীবদ্ধ কবিয়াছেন। অর্থাৎ 'গ্রিখিত 
গশিতবিদ্গণ বিমূর্ত গণিতকে শুধু উচ্চতর গণিত বূপে 
আখ্যাত করিয়া! অন্যান্য গণিত শাখাকে প্রাথমিক গণিতের 
শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন। আবার বিশ্বদ্ধ ও ফলিত 
গণিতের মধ্যেও সুশিরদিষ্ট সীমারেখা শির্ধারণ করা সহজ 
নয়। সাধারণভাবে আলোচনার উদ্দেশ্য হইতেই বিশুদ্ধ বা 
ফপিত নামকরণ করা হয়। আলোচনায় যদি গাণিতিক 
রূপটিই প্রাধান্ত লাভ করে তবে আলোচ্য বিষয়বপ্ত যাহ! ই 
হউক না কেন তাহাকেই বিশুদ্ধ গণিত বলা যাইতে 
পারে। কিন্তু যখন গাণিতিক আলোচনা শন্ান্ত বিজ্ঞান 
শাখার উদ্দেশেই প্রয়োগ করা হয়, তখন তাহাকে ফলিত 
গণিত আখ্য। দেওয়া যাইতে পারে। তবে সাধারণতঃ 
খ্যাতন্ব, জ্যামিতি, বিমূর্ত বীজগণিত ও ইহার বিভিন্ন 

শাখা, বিশ্লেষণবিগ্ঠ। প্রভৃতি বিশুদ্ধ গণিত হিসাবেই 
পরিচিত। বলবিষ্া, জ্যোতিবিদ্যা, স্ট্যাটিপ্টিকূস ( পরি- 
সংখ্যান ) প্রভৃতি ফলিত গণিতের শাখা হিমাবে গণ্য 
করা হয়। অবশ্য এই প্রকার শ্রেণীবিভাগও ক্রটিপূর্ণ। 
পাটিগণিত বিশ্তপ্ধ কি ফলিত বলা কঠিন । সম্থাব্যবাদের 
অবস্থাও অনুবূপ। জ্যামিতির সাধারণ প্রচর্গিত শাখা- 
সমূহকে বিশুদ্ধ গণিত মাখ্যা দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত এই 
বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে । মানুষ প্রথমে 
জ্যামিতিকে পদার্থবিষ্ভার শাখা! হিসাবেই চর্। করিয়াছিপ। 
পদার্থের গতির সাধারণ নিয়মাধলীর আলোচনা-- যাহ] 
শ্তিবিদ্যা (কিনেম্যাটিক্স ) নাষে পরিচিত-- যদি ফপ্সিত 
গণিতের 'মশ হয় তবে পদার্থেক আকৃতি ও রূপ সম্পঙ্কিত 
বিদ্তাকে__ অর্থাৎ জ্যামিতিকে-- ফপিত গণিতের মধ্যে 
থান দানে বাধা কোথাঘ্? 

অন্যতর আধুনিক দৃ্টিভঙ্গীতে আবার গণিতকে ছুই 
শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়: মাতিক ( কোরার্টিটেটিত ) ও 
গুণীয় বা ৰৈশেধিক (কোয়।লিটেটিভ) গণিত। সাধারণতঃ 

গণিত 

পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও ইচ্ছার বিভিন্ন শাখা, 
কলনবিগ্া, ফপিত গণিত ও ইহার বিভিম্ন শাখাগুলিকে 
মাত্িক গণিতের শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হইয়া! থাকে। 
অপব পক্ষে, বিমূর্ত বীজগণিত, টপলঙজজি, প্রতীকীন্যায়, 
মেটতৰ গ্রভৃতিকে গুণীয় বা বৈশেষিক গণিত রূপে অভিছিত 
করা হয়। অবশ্য এই প্রকার শ্রেণীবিন্তাসেও বিতর্কের 
অবকাশ বহিয়াছে। চৃষ্রান্ন্বরূপ ঘণা যাইতে পারে, 
গতিবিজ্ঞানকে মাত্রিক গণিতের শাখা হিলাবে ধরা হইয়! 
থাকে । কিন্বু গঠিবিজ্ঞানের অন্য অংশে গতির যে সক 
ধর্ম পরিমাপের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় তাহা আপোচন। গুণীয় 
গণিতের সাহামো সম্পাদিত হয়। ইহা গুণীয় গতিবিষ্া 
(কোয়াপিটেটিভ ডাইন্যামিকৃস ) নামে পরিচিত | বর্তমানে 
গুণীয় ও বিমু্ড কথা দুইটি প্রায় এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 

এ পধন্ত গণিতের শ্রেণী বিভাগের আলোচনা করা 
হইখাছে। এই প্রসঙ্গে গণিতের বিভিন্ন শাখা - পাটিগণিত, 
বীজগণি'ভ, বিভিন্ন জ্যামিতি, বাবকণন ও সম।কলন -বিগ্য] 
( ডিফারেন্শন আও ইটিগ্রাল ক্যালকুলাম ), বাবকলনীয় 
ও সমাকলনীয় স্মীকরণতধ ( থিযোবি মফ ডিফাবেনশল 
আযণ ইষ্টিগ্রাশ ইকুখেশন ), ভেদকলনবিষ্ঠা, জ্যো ঠিবিজ্ঞান, 
বলবিদ্ঠা, সম্ভাখাবাদ, বিভবতন (থিয়োখি অপ পোর্টেন্শুল ), 
গাণিতিক স্টাটিল্টিক্স, বিমূর্ত বী্গণিত, মেটতবর, টপ- 
লজি, প্রতীকীন্ঠায় প্রভৃতির উলেখ কৰা হইয়াছে। 
'আপেক্ষিকবাদ, কোয়াপ্ট'ম গতিবিগ্ঠ। এবং তত্বীয়-অডিহ- 
চ্ঘকবিগ্ভা ( ইশেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক খিযোধি ) প্রষ্তিকে 
গণিত ও পদার্থবিষ্য। উভয়েরই শাখা হিসাবে গণ্য করা 
হয়। অন্তান্ত তনয় বিজ্ঞখনের (যাহার গাণিতিক বপ 
দেওয়। স্ভব হইয়াছে) কোণও কোনও শাখাকে গণিত 
ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে অভিহিত করা হইয়া 
থাকে । 

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে বর্তমান গুগে গণিতের গ্রকত 
অন্তনিছিত গঠন কিরূপ? এ প্রশ্নের উত্তরে গণিতবিদ্গণ 
মোটামুটি ৩ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী অবলশ্বন করিয়াছেন : 

১. বৃহত্তর ন্যায় ও গণিত: ফ্রেগে (১৮৪৮-১৯২৫ শ্রী), 
ঝমেল (১৮৭২ শ্রী-) প্রভৃতি গণিতবিদ্ গণিতকে বৃহত্তর 
হ্যায়ের অংশ হিমাবে অভিহিত ক্ধিয়াছেন। তাহাদের 
মতে ন্যায়ের মূল প্রকল্পসমূহকে তিত্তি করিয়া প্রতীকী- 
হ্যায়্জে এমনভাবে সন্প্রনারণ করা যাঁয় যে গণিতের সমস্ত 
যুক্তি ও প্রণালী এই গ্রতীকীন্তায়ের,দার। বিধিবদ্ধ করা 

সন্ভব। অবশ্য সংখ্যা প্রন্তুতির মূল ধারণা গুলিকে ছার্থহীন- 
"ভাবে সেট বা প্রতীবীগ্তায়ের অপষ্নাপর মূল ধারণার 
সাহায্যে সংজ্ঞাত করা সম্ভব। স্ুত্বরাং যাহাই এইন্ধপ 

এ 
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প্রতীকীন্যায়ের বিধিবঞ্ধ রূপে প্রকাশ ও প্রমাণ করা যাইবে, 
তাহাই গণিত। 

২. স্বজাবাদ ও গণিত : ক্রোনেকর (১৮২৩-৯১ শ্রী) 
গাধিতিক কোনও বস্তর অস্তিত্ব ধরিয়। পইয় ইহার 
আলোচনার বিরোধী ছিলেন। তাহার পর ব্োগঅর 
(8:09%6:), অন্ৰপ ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। 
গণিতের মূল আলোচনা উহার বহিবতী ম্ায় বা 
বিচ্ধানের উপব তিত্তি করিয়। আরস্ত করা অন্তচিত বপিয। 
তিনি মনে করেন। তাহাব মতে মানষের এমন একটি 
গাণিতিক ম্বজ্ঞ1খ আছে যাহা যুক্তি তর্ক বা অন্য বিজ্ঞানের 
উপর নিভরবীণ নয় , এই স্বজ্ঞা হইতেই মানষ স্বাভাবিক 
সংখ্যা ১, ২, ৩১" ও ইহার মূল প্রক্রিযাগুপি জাশিতে 
পারে। গণিতের অপরাপর সমস্ক ধাবণা, ম'খা। ও ইহার 
মূল প্রক্রিয়াসমূহের সাহাখ্যে গঠন করিতে হইবে। যাহা 
এইভাবে গঠিত বা প্রমাণিত হইবে, আাহাই গণিতের অশ 
বলিযা। গণ্য করা হইবে। শজ্ঞাখাদী হেইটিঙ্ (7০501078) 
এইপ্ধপ গঠনমূশক গণিতের উপযোগী প্রতীকীন্যায় লিপিবদ্ধ 
করেন। আলা" শ্বজ্ঞাবাধী গণিতবিদ্গণেব মতে, এইবপ 
গঠনমূলক প্রণালীতে যাহারই সং দে€য] যাইবে 
ও যাহাই প্রমাণ করা সম্ভব তাহাই গণিত। ম্বজ্ঞাব।দী 
গশিতপিদগন ৎলেবমেণো। (270610 ) এব নির্বাচন 
প্রকপ্প ও ৎসাহাযো প্রমাণিত প্রতিজ্ঞাসমূহ স্বীকার 
কেন পা। 

৩. আকাবনিষ্ঠাবাদ ও গণিও. হিপ্বে৪ (১৮৬২- 
১৯৪৩ খরা), পেবাদনা (08810, ১৮৫৮-১৯৩২ খ্া) প্রমুখ 

গণিতবিদ গণিতের বহিরঙ্গ ব1| আকারের ৬পর সধাধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেন । তাহাদেব মতে গণিতের 
একটি বিশিষ্ট আকার আছে। যাহাই এই আকারে 
প্রকাশ করা সঙ্গব, তাহাই গণিত বলিষা গণ্য কর! 
হইবে প্রর্ীতপক্ষে, গণিত কতকগুলি নন্ত ও প্রমাণ- 
সাধা প্রতিজ্ঞার সমস্টি। গাণিতিক খ্ত দুই প্রকার: 
কতকগুলির সংঞ্জ। দেওয়া! হয়, অন্গুলির হয না (প্রযোজন 
নাই )। শেষোক্ত বস্তগুপির পারম্পবিক সম্বন্ধ প্রতিজ্ঞার 
আকারে বিবৃত কর! হয়-_ প্রমাণ করা হয না, এর্থাৎ 
উহাদেক্ব প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সাধারণ পত্রি- 
ভাষা এই জাতীয় প্রতিজ্ঞাকে স্বতঃসিদ্ধ র্না হয়, 
যদিও আধুনিক কাপে গণিতবিদ্গণ “অগ্রমাণিত প্রতিজ্ঞা? 
এই পরিভাষাটিকেই শ্রেয়তর মনে করেন। অপ্রমাণিত 
প্রতিজ্ঞার সাহায্যে পূর্বোক্ত বগ্তর সংজ্ঞা দেওয়া! হয়। 
গাণিতিক বস্ত্র পারস্পরিক সম্পর্ক ও ধর্ম গাণিতিক 
প্রতিজ্ঞায় প্রকাশ কর! হয় এবং এই সকল প্রতিজ্ঞা 

৭৯ 

গণিত 

পূর্ব-উল্লিখিত সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার সাহায্যে প্রমাণ করা 
হয়। স্থভরাং হভাবহঃই প্রশ্ন ওঠে, কাহ'কে গাণিঠিক 
প্রমাণ বলা হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে হিল্বে্ট ও ভাহার 
অন্রগামীর! গাণিতিক প্রথাণের কারও নিধি করিষ| 
দেন, যাহা প্রমাণতব নামে অভিহিত। তাহারা গণিতে 
বিভিন্ন শাখাকে তাহাদের প্রস্থ।বিশ আকারে প্রকাশ 
করেন । হিলবের্টের ধারণা ছিশ যে, গণিতের এঞুত্যেক 
শাখাকে এইভাবে আকার দেওয়া সম্ভব | অপ্রম।ণিত 

প্রকল্পসমূহ সংগতিপু, ম্বতদ্থ ও ন্বয়'সম্পূর্ণ। পরম্পর- 
বিরোধী প্রকল্প হইচ্ছে কখন? যুক্তিসম্মত বিজ্ঞান সম্ভব নম্ব। 
যদ্ি প্রকরগুপির সাহাযো কোনও প্রতিজ্ঞা 9 ইহার সম্পূর্ণ 
শিরোধী প্রতিজ্ঞা একই সঙ্গে প্রমাণ করা যায় তাহা হইলে 
উহ|দেএ অসংগতিপূর্ণ খলিধা ধর| হয়। গণিতের সংজ্ঞা ৪ 

প্রতিজ্ঞাব সাহাযো যে মকল প্রতিজ্ঞা বিবৃত কৰা যায 
সেগুলি যদি গ্রমাণিত বা অপ্রমাণিত করা সম্ভবপর হয় 
তাহা হইলে প্রকল্প হিসাবে গৃহীত এ অপ্রমাণিত গু(তঙ্ঞা- 
গুণিকে হ্বযংমম্পূ্ণ ধরা হইবে । গ্রকল্পলমূহের পারস্পরিক 
স্থাতস্থ্য গণিতের মৌঠব্ব পরিচাষক । 

১৯৩১ খ্রীষ্টান্দে পোপারের গ্রখাত বিজ্ঞানী গোদেল 
(99261) দেখান যে, যে-সকল প্রতিজ্ঞা পূর্বালোচিত 
বস্ত ৪ প্রতিজ্ঞার দ্বারা প্রমাণ বা অগ্রমাণ কর। সম্ভব নয, 
এ জাতীয় প্রতিজ্ছাকে সর্বদাই হুবেদ্ধ করা সম্ভুবপব | অর্থাৎ 
প্রতিজ্ঞা সমষ্টি সাধারণভাবে স্বয়ংসম্প্রা নয । অবশ্ব গার্ল 
উপবি-উত্ত তথ্য সংখ)াতর সংশ্লিষ্ট গাণতের সাহায্যে 
প্রমাণ করেন। এই তব হিপবেট ও তাহার অগ্গামীদের 
আকারনিঙ্জাধাদের মূলে কুঠাপাঘাত কবে। কিন্তু গণিত- 
বিদ্্ছেপ মধ্যে আকাবনিষ্ঠাবাদ এখনও অধিক প্র১লিত। 

এই প্রশ্ন উঠিতে পারে গণিতের মত এ কটি নিখুত ও 
ম্ণাযথ বিজ্ঞানের গঠন ও ডিভি সম্পর্কে এইকপ মতবিবোধ 
কেন? ইহাতে অবশ্য আশ্চধ হইবার কিছুই নাই। ইহ] 
গণিতের বিরাটহ্ব ৪ ব্যাশকহ্ের পরিচায়ক । এই প্রসঙ্গে 
উপনিষদের অন্ধেব হস্তীদর্শণ উপাখ্যানটি প্রযোজ্য । ন্থাৎ 

গণিওকে উপবি উপ্ত এক-একটি দষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে, 
উহার আংশিক পবিচমু পাত কণা যায়। এক শ্রেণার 
গাণভবিদের মতে, এই বিভিন্ন দষ্টিভঙ্গীগুলির সমশ্য় 
সাধন করিতে পারিলেই গণিত সম্বন্ধে একটা সুম্পঞ্ এ 
সম্পূর্ণ ধারণা পাওযা যাইবে এইভাবে দেখ্ি গশিত 
বলিতে কোনও এক বিমূর্ত সেটের গঠন ( শ্বাক্চার ) এবং 
উক্ত গঠনের পারস্পরিক সঙ্গদ্ধের আপোঁচন! বুবায। 
অবশ্ত এই সমস্ত আপোচনার স্প্ গাণিতিক আকার থাকা 
উচিত। 



গণিত 

গণিতের বৈশিষ্ট্য ইহার আলোচনার সামান্তীক রণ 
(জেনাবেলাইজেশন )7 বিষৃর্তন (জআ্যাবক্্যাক্শন ) ও 
স্তায়সংগতি (কন্মিস্টেন্সি )। ইহার এই ম্যায়সংগত 
আকারের জন্য প্রাচীন কাল হইতেই ইহা দার্শনিকগণের 
বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দার্শনিক প্লেটো (প্লাতোন, 
৪২৮-৩৪৮ খ্রীষ্টপূর্বা্ধ ) তাহার ছার্শীর্ধে লিপিবদ্ধ করিয়] 
রাখেন “যে জামিতি জানে না, তাহার প্রবেশাধিকার 
নাই'। সামান্ভীকরণের সাহাযো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় 
ইহার প্রয়োগের সাধারণ নিয়মাবলী আবিষ্কার সস্তব 
হইতেছে । গণিতের বিযৃত প্রকৃতির জন্ই একই 
গাণিতিক তত্বের সাহাযো বিভিন্ন বিজ্ঞানের আপাত- 
সম্পর্কহীন প্রশ্নাবপীর আলোচনা ও সমাধান সম্ভবপন | 

বর্তমানে গণিতের এই বিরাট ও বিষূর্ত রূপ হইতে 
মনে হয়, এমন একদিন আসিবে যখন মাষ জ্ঞানের বিভিন্ন 
দ্রিকে গণিতকে আরও সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিবে । 
বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের জানীর! গণিতের মাধামে পরম্পর 
আলাপ-আলোচনা ও ভাখবিশিমুয় করিবেন । গণিতকে 
শুধু বিজ্ঞানেরই শাখা! হিসাবে গণ্য কর] হয় না; ইহাকে 
কেহ কেহ একটি কলা হিসাবেও অভিহিত করিয়া 
থাকেন। গণিতের সাহায্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে 
যথাযথভাবে বূপ দেওয়া সম্ভবপর | পূর্বেই উল্লেখ করা 
হইয়াছে, ভাষাতত, জ্ঞানতবৰ প্রভৃতির বনু বিষয় ইহার 
সাহাযোে আলোচিত হইয়া থাকে । সুতরাং গণিতের 
এমন এক অন্নিহিত শক্তি রহিয়াছে যাহাপ্ন জন্য ইহা! 
মানবের জ্ঞানরাজ্যে বিশ্বজনীন ভাষা হইবার যোগ্য । 
জ্যামিতি”, “জ্যাতিবিজ্ঞান*। পরিমিতিশ পরিসংখ্যান 
'পাঁটিগণিত', বিণবিগ্বা” বীজগণিত, ও “হিন্দু গণিত? দ্র। 
দ্র সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম ও ২য় থণ্ড, 
কলিকাতা, ১৩৩২, ১৩৬৪ বঙ্গাব) £ু. ভ7০1,2705110- 
17250160621 12167761717 4816606 24 41419515 

[1,610516, 19057 0090165 1)01017), 1106 10656210% 

07 11017, 1,010], 19305 8. 70900. ৫ &. 

91780, 1115609 01 70চ8 144015274005, ৮015. 
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1%11011017, [40105011947 7 7. ৬৬০1, 01710501179 ০ 
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26 70157066010] 1৫6৮61712105, 26৬৮ ৬০০৮, 
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মহাদেব দত্ত 

লোকন।থ দেষন।থ 

গণেশ১ হবপার্বতীর পুত্র । উহার 'অপর নাম গণপতি বা 
বিনায়ক । যে কোনও দেবতার পুজার পূর্বে গণেশের 
পূজা করিতে হয় । শুভকাধেধ পূর্বে গণেশের নাম স্মরণ 
করা হয়। বাবসারীরা বাবপ।য় শেরে নববর্দে বা বাবসায়ের 
স্ছচনায় গণেশ প্রতিম। স্থাপন করিয়া! গাঁকেন। ইনি 
সিদ্ধিদাতা ও বিশ্ননাশক । গণেশের মন্ধে দীক্ষিত হইয়া 
বাহার! ইষ্টদেবতা হিসাবে গণেশকে পুজা করেন তাহারা 
গাণপতা নামে পরিচিত । এইরূপ গণেশের উপামক 
বর্তমানে অতি অল্লই আছেন। ছুর্গাপূজার সময় ও "ভাদ্র 
এনং মাথ মাসের শুরা চত্ুরীতে গণেশের বিশেষ পূজাব 
ব্যবস্থ। আছে। ভাদ্র মাসের শুর] চতুর্থী গণেশ চত্রুর্থী 
লামে প্রসিদ্ধ । এই দিনে গণেশের পুজা ও উত্সব নান! 
স্বানে বিশেষ করিয়া মহারা&ু অঞ্চলে সাড়গছরে অনঠ্িত 
হইয়! থাঁকে। তন্বশাপ্ধে গণেশের নানা রূপের নানা মঙ্কে 
পূজার বিবরণ পাওয়া মা । যণা, গণপতি, মহাগণপতি। 
বিরিগণপতি, শক্তিগণপতি, বিগ্ভাগণপতি, হবিঙাগণপতি, 
উচ্ছিষ্টগণপতি, লক্ষ্মীবিনায়ক, হেরঘ্ব, বক্রতুড, একদস্ত, 
মহোদর, গজানন, লঙ্গোর, বিকট ও বিদ্নরাজ। গণেশ 
ও তাহার শক্তির ৫১ প্রকার তেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

আমাদের সচরাচর পরিচিত গণপতিবর ধ্যান বা ব্্ণন। 
এইরূপ-- ইনি পার্ধতীনন্দন, খর্বাকাব, স্কুলতথ, গছ্ধেন্্র- 
বদন, লহ্বোদর, শুনার, সিদ্ধিগ্রদ, মদগন্ধলুক্ধ ভ্রমর বৃদ্দ 
ইহার গণুদেশে বিচরমাণ, দন্তাঘাতে বিদারিত শত্রুর রক্তে 
ইনি পিন্রের শোভা ধারণ করেন) ইহার গজেব্দ্রবদন 
ধারণ সম্পর্কে নানাব্ূপ কাহিনী পাও্মা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণ মতে ( গণপতি খণ্ড ১১-১২ ) পলীর্বতীপুত্র পে জন্ম- 
গ্রহণ করিবার পর দেবতাদের নির্দেশে শনি তাঁহাকে 
দেখিতে ফান। পার্তীর অনুরোধে: শনি বালকের প্রতি 



গণেশ 

তি করিলে তাহার মস্তক দেহ হুইতে বিচ্যুত হয়। 
তখন বিষু উত্তর দিকে মাথা করিয়া নিদ্দিত হস্তীর মণ্তক 
কাটিয়া আনিকা! সেই দেহের সহিত জুডিঘ| দেন। বরাহ- 
পুরাণের (২৩ অধ্যায় ) মতে শিবমুখ হইতে উৎপন্ন অপূর্ব 
স্ন্দর কুমার পার্বতীপ্রমুখ দেবতাদের বিমুগ্ধ দুর্ি আকর্ধণ 
করিলে শিবের শাপে তিনি হস্তিমুখ হন। পরে শিব 
তাহাকে পুত রূপে গ্রহণ করেন এবং ঠাহাকে গণেশ নামে 
অভিহিত করেন। শিবপুবাণের কুদ্রসহি তার অন্ত 
কুমার খণ্ডের ( ১৩-১৮ অধ্যায়) মতে পাবশীবণ গারমপ 
হইতে উৎপার্দিত গণেশ পাবতীপ আানগুহেব দ্বাবপাপ 
নিযুক্ হইযা শিব ৪ তাহার 'অভচনদিগকে ভিতরে গব্শ 
কবিতে বাধা দিপে যুদ্ধ আবন্ত হন। যলে মহাদেব তুর্জম 
গণেশের শিরশ্ছেদ করেন। গঙগমণ্ড সযোগে গণেশ 
পুনরুদৌবিত হইলে পার্বভী যুদ্ধ সমাপির ব্যবস্থা কবেন। 
শিলেব মচগ্রচে গণেশ সমস্ত দেবতার "গ্রে পুজা পাবার 
অধিঞ্চান না করেন। 

গণেশ একসমমে হপ্রপার্তীব দশনাথা পরশ্বামকে 
গঠে প্রবেশ হাত লা দেপযাষ পরশ্বামেধ সহিত ছাহার 
স্ঘধ হয এব লাহাব ঘলে তাহা একটি দাত ভাচিঘা 
থাম (ত্র্ধবৈবগ্পুবাণ, গণসতি খণ্ড ৪১ ৭৩ অধ্যাব )। 
হদবরধি হিনি একদগ্ত। গণেশের বান হিসাবে মুধিক 
প্রসিক্চ। কিছু হেরহ্েব বান সি । গণেশের কোনও 
কোনও দ্ূপতেদকে কেন করিখ। মাবশদি বউকদ স্মগষ্ঠি 5 
হহয়। থাকে | গণেশেব কঙকগুণি মুতি ( মহাগণপি। 
শর্গিগণগতি, বিখিগণপতি ) শক্চি সমন্থি” ৪ আাদি- 
ৰসশ্রিঠ। বিবিগণপতি সগ্পুন নবকপাপ ধারণ করিয়া 
থাকেণ। মহ।ভাবুতর কোন কোনও স স্বরণ অগসাবে 
বাসদেব যখন মহাভাবত বচনা ববেন তখন গণেশ উহার 
লেখক নিযুক্ত হইযাছিপেশ। 

দ্র লক্ষণদেশিক, শাব্দাতিপক ১ কৃঙ্গাণন্দ ্মাগমবাগীশের 
তদ্দসাব। 

চি[ভবণ চা 

আগ্ষমাণিক খ্রাহীয পক্ষ শতকে গণেশেব পকাগ্িক্ী 
পুজাগ প্রচলন হয, কিন্ধ গণেশ গণপতির একভক্ত সম্পরদাষ 
বা গাণপত্যগণ আব ছুই-এক শতাদী পরে সা* [যিক 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করিষাছিলেন বশিয়া মনে হয। গাণপ শ্যগণ 
কালক্রমে ছয়টি শাখাধ বিভক্ত হন এবং তাহাবা মহ|, 
হরিদ্র, উচ্ছিষ্ট, নবনীত) দ্বর্ণ ও সন্তান নামীয ছয়টি 
গণপতি রূপের উপাসনা করিতে থাকেন । গাণপত্যগণের 

প্রতিষ্ঠা অধুণা বিলুধ হইলেও গণপততি আজও হিন্দুদের 

ভা ৩১১ ৮১৯ 

গণেশ 

প্রিয় দেবতা । ভারতেব বিভিন্ন অঞ্চলের গণেশ-গণপতিএ 
মন্দিরগুলির মধ্যে পুনাথ শিকট ছিঞ্চল।ডের দেবাসতনটি 
হ্থগ্রসিদ্ধ ৷ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপণের কপিলাশ বোড ঠেঠখনেনু 
অদুরবী “গণেশ ক্ষে৫ নামে পঞিচিত মহাবিনায়ক পরত 
হিশ্বদের "ন্যতম তীর্থ । 

গণেশের বূপ-কষ্পণার উৎস-সক্ষান দুতহ হইলে 
এইবপ 'গমান অষ্গত নয় যে হতিহাস্র কোনও এক 
পবে আদিম জাঠিদেব পজিত হস্তী দেবতা বিব£নেব স্থহে 
মানব-কপের সঙ্গে সনান্বত হইয়া কাশব্রমে গজনু পপিশিষ্ট 
মানধারুতি দেবতা পরিণত লাভ কবিয়ান্েন। গণেশের 
হস্ত %% যেমণ হস্ত*দেবভার স্সারক “তুদ্দিল' বা পক্বোদর 
তেমনই পাটীন যঙ্গদ্বতার কপ-বৈশিষ্টোব স্মাবক | 
নিদ্দেস' নামীয প্রাচীন বৌদ্ধগ্রঙ্গে উলিথি ৩ সা ও ঘক্গ- 
দেবহার উপামনাপ কথা এ কবে দব্ণায । গপদ্ন্রে বাহন 
মুশিক। ইহাকে ও কোনও আদিম জাতির “টাটেম? 

বিষ মনে হয়। 
সিহলের মিহিনটালে অঞ্চলে ধরব সাবণেশে প্রাপ 

একট শিলাকশকে উত্কীর্ণ পড়ি মানা অবস্থায় গুদশি 5 
গজনগড ৪ বদ-বিশিষ্ট মুতিউই গনেশ গণণতিত আদি 
কপেব প্রাচণতম শিল্প নি“শন বলিল পরিগণিত হয়। 
1 গ্বী্াথ থম শতকে হরত না খ্রী্পব গম শতকে 
পচিত হহযাহিল। উন্ধব প্রথেশের ফ্ব্কথাবাদ জেলাগ 
প্রাপু আগমানিক চতুর্থ শতকের একটি £গর-মৃতিতে 

খিঠজ গঙ্জগানন ৬দ্বত' বাম হাতে সম্ভবতঃ মোদকভাগু 
ধারণ কবিযা শ্্ড দ্বাপা গোদক '্মজাদনে বাপূত, 
ঠাহ। ডান হাত বন্ত স্পর্শ ক্যা আছে বলিয়া মনে 
হখ। শীষীয পঞ্চম শতকের উদ্য়গিরির (মধ প্রধেশ) 
গুহাগত্রে এব ভুূমারা (ম্ধা প্রদেশ) ৪ ভিহবরগণ্র 
(উচ্ণ প্রদেশ) মন্দিগ ছুইাটি হইতে গ্রাপ ফলকে শ্রে- 
শেশ্মত্র সাক্ষাৎ মেলে তাহাতে দেবতা শুধের ছালা 

মোদকাঙ্গাদনে নিব | বন্ত 2: শুগ্ডের সাহাযো মোদকা- 
স্বাদন গুশশযূতিখ পক্ঘণ'ঘ বৈশিষ্টা। উপধি-উ৭ উদ্গিখিব 
মৃিতে সমালীন গণপত্ি উর্্বপিঙ্গ বলিযা মনে হব । 

গণেশ গণ্পতিব মুতিগুশি তিন শ্রেণীতে বিভাজ। : 
স্থানক? (টাডানে। 0, আপন (বসা) এব নৃত্যরত | 

গণেশের হস্সংখা। সাধাবণতঃ চার, তবে ছয়-১ আট-, 

কিংবা দশ- হস্গযুপত গণেশমৃতিও বিরন নয। থিভুজ 
গণেশমৃতি অপেক্ষাকাত কম, পবোঞ্ত ফব্কখাঝাদেব ও 

উদথগিির মুতি দুইটি বা মিসনে (আনাম ) আবিষ্কৃত 
মু্ডিটি দেবতার দ্বিনুজ কপের উদাহরণ | মিলনের মুর্িতে 
দণ্ডায়মান দেবতা মোদকান্বাদনরত, দেখিয়া মনে হয 
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একজন স্থখী সচ্ছল ভদ্রলোক । গণেশের হাতে মোদক- 
ভাগড ছাড়া পবস্ত, অক্ষমালা, মুলকরদস্ত, অঙ্কুশ, পাশ, দণ্ড, 

শূল, সর্প, ধন্টঃ, শর ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রবা দেখা যায়। 
তবে মোদকভাও, পরত, অন্মমাপা, মূলক ও দন্তই তাহার 
প্রধান পাঙ্ছন । 

গণেশ্রে স্থানক' ও “আসন মুত্তির সংখ্যা প্রচুব। 
স্থাশক' মুতির তুলনায় 'আমন' মৃত্তির সখ্যা অধিকতর । 
জাভার বাডা নামক স্থানে আবিদ্কৃত একটি আননমৃতিতে 
দেবতাকে নবকপাল যুক্ত আসনেব উপব সমাসীন দেখা 
যায়, তাহাব জটামুকুটে নরকপাল লাঞ্চন। "মান্মানি ক 
একাদশ শতকের এই মুতিতে তান্ত্রিক তার প্রভাব স্পষ্ট 
যদিও দেবতাব শক এখানে অন্রপন্থিত। “নৃত্য মৃত্তি- 
গুপিতে গণেশ তীহার বাহনের উপর নুত্যপর। উত্তর 
বঙ্গে প্রাপ এইবপ একটি নৃত্যমৃির 'প্রভাবলী'র উপর 
দিকের কেন্দরস্থণে সপলর আমগ্ুচ্ছ দেখা যাশ। আমের 
মত উৎকৃষ্ট ফল সির দেও] তাহার ভক্তকে দি! 
থাকেন ইহাই বোধ হয আম্মগ্রচ্ছ প্রপাঘণের তাৎপর্য । 
তাঞ্জোরের একটি চোঁপমুগীয় লেখে গণেশেব সঙ্গে বৃক্ষের 
সম্পর্কে উদ্বেখও এই স্যাত্রে উদ্গেখষে'গা । স্বানকণ। 
“আসনা"দি গুতন্থ মুতি ছাড়া সপ্মাত্তকার ধপকে মববামে 
গণেশের প্রতিরতি উত্কীর্ণ হয়। 

শিপু ৪ তাগ্রিকতার প্রাধান্ত প্রাপ্িব সঙ্গে সঙ্গে 
গণেশকে শক্তির সহিত উপস্থাপিত করাব প্রবণতা দেখা 
যায়। এই ধরনের শক্তিসহ গণেশের মুঠি শক্তিগণেশ, 
লক্ষ্মাগণেশ ( এই লক্ষ্মী “প লক্ষ্মী” নন), উচ্ছিষ্ট গণেশ 
ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধার পরিচিত। ইহাদের মধ্যে 
উচ্ছিষ্টগণেশ রূপটি আদিবসাশ্রিত। দক্ষিণ ভারত হইতে 
কিছু উচ্ছিষ্টগণেশের মৃতি পাণ্ষা গিয়াছে । জব্বসপুবে 
কাছে ভেডাঘাটে আবিষ্কবত গজমুগুবিশিষ্ট একটি ণারীমুতি 
গণেশ্দেনতাব দ্বীপ বা গণেশানী” বলিবা মনে করা হয়। 

গণেশের বিহিন্ন মৃতির মধ্যে বিশিষ্ট একটির নাম 
হেরম্ব-গণপতি। হেরন্ব মুত্তিগুলিতে দ্বেবতার বাহন সিংহ 
হইলেও নেপালের অন্নবূপ কিছু মৃতিতে মৃষিক দেখা 
যায়। হেরম্ব-গণপতি পঞ্চমুখ-বিশিষ্ট, চাঁবিটি মুখ এক এক 
করিয়৷ পূর্ব-পশ্চিমার্দি চত্ুর্িকের অভিমুখী, পঞ্চমটি আকাশ” 
মুখীভাবে মুখচত্ুষ্টয়ের উপর সংম্বাপিত। ঢাকা জেলার 
রামপালে আবিদ্বৃত হেবদ্ব-গণপতি মৃত্িটি একটি লক্ষণীয় 
বৈশিষ্টা, ইহার “প্রভাবলী”র উপরিভাগে ছয়টি ক্ষত্রকৃতি 
গণেশ-মৃততির উপস্থিতি। এই ছোট মৃতিগুপি গাণপত্য 
সম্প্রদায়ের ছয়টি শাখার মারাধ্য ষড়বিধ গণপতি মৃত্তির 
প্রতীক বলিয়া! মনে হয়। 

৮ 

গণ্ডক 

ছু শু &. 20091000) 1২20, 216152705০0 1701008 
10070512191), ৬০1, 1, ১070195, 1914 2 41106 0০05, 

03017654) 0%601, 1936; 1]. বব 391161168, 19৫৮৩. 

10197116116 01 117018 10017021719, 029100605, 1956, 

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত 

গগেশখ দছুজমদনদেখ দ্র 

গণেশপ্রসারদ (১৮৭৬-১৯৩৫ শ্রী) ভারতীয় গণিতবিদ্। 
১৮৭৬ স্ত্রীপ্বাব্ষের ১৫ নভেম্বর উল্তধ প্রদেশের বাশিয়াষ 
জন্মগ্রহণ কখেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যাপয় হইতে ডক্টবেট 
ডিগ্রি লইযা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি গ্রথমে কেম্ত্রিজ ও পরে 
জার্মানিতে গোটিঙ্গোন বিশ্ববিালযে ক্লাহন, হিলবের্ট, 
সমারদেল্ড প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত গণি তবেত্তাদদের নিকট পাঠ 
সমাপণ কখেন। পাঁচ বৎসর পবে দেশে কিবরিয়া 
বারাশসীন্কে বুঈনস কলেজে শিক্ষকতা নিমুক্ক হন। পরে 
তিনি কশিকাও] খিশ্ববি্াণযে ফলিত গণিতে ঘোষ 
অধ্যাপক ৪ আবও পরে বিশু গণিতের হাডিপ্ শ্ধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। যদিও একবার টন্তুপ প্রদেশেব বিধানমতায় 
নিবাচিত হন তথাপি তিনি বাজনী[িতে মার হণ নাই। 
তিনি চিরিজীবন গণিন চর্চাব কাঠাইযাছেন এব শিক্ষক 
হিসাবে ভাহাব সুনাম হিশ। হাহাৰ ছাদের মধো 
অনেকেই প্রসিদ্ধ গশিতব্দ্ বলিষা পরিচিত হইয়াছেন । 
কলিকাতা গণিঞ্চসভার (ব্ঠালকাটা ম্যাখিমঠাটিকাশ 
সোসাইটি ) সভাপতি কপে ঠিশি ১৯২৭ খীগাদ হভতে 
১৯৩৫ খ্রীষ্টা পর্ষস্ত কাজ কনদেন। ১৯৩৫ খষ্টান্ষেণ ১২ 
মার্চ আগ্রা! বিশবিগ্ালয়ে একটি সঙায বন্কৃতা দান কালে 
তিনি থুঙ্থমিস রোগে আক্রাপ্ত হইযা মৃড্রামুখে পতিত হন। 

অম ন্চগ্্র চৌধুরী 

গণ্ড গোঞ দ্র 

গাগুক উত্তর ভারতেব তুষারপুষ্ট নদী। ইহ নেপালের 
পাবতা উপত্যক] হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । বৌপাগিরি ও 
গোসাইথান পর্বতশ্রেণীর মধ্াবঙ্ নেপাল রাজ্োর পার্বত্য 
উপত্যক। দিয়! প্রবাহিত কয়েকটি ছোট ছোট ধারা? 
মিলিত গ্রবাহই গগ্ডক নদী। পুরাণে ইহা “সদানীরা, 
নাঁষে উল্লিখিত এব, নেপালে 'শালগ্রা্মী' নামে পরিচিত। 
ইহার প্রান উপধারাগুলির অন্ত'তম কালীগণ্কী পশ্চিমে 
অবস্থিত ধৌলাগিরি ও অরপূর্ণা শিখকের মধ্যবর্তী অঞ্চল 
দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হুইয়াছে। ইহার নিকট 
মুক্তিনাথ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । পৃ দিক হইতে গোসাইথান 



গণ্ডাঁর 

পর্বত হইতে উথ্থিত ত্রিশূলীগঙ্গা বা ব্রিশূলীগগুকী দক্ষিণ- 
পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়! বুড়িগণ্ডকী, মারসিয়ান্দি (1917 
801101) ও শ্বেতীগণ্ডকীর সহিত যুকু হয়। পরে এই 
যু নদী ২৭*২৭' উত্তর 'ও ৮৩০৫০ পৃধে কাপীগণ্ডকীর 
সহিত মিপিত হইয়াছে । মিলিত ধারা প্রথমে নারায়ণী ও 
পরে গণ্ডক নামে পরিচিত হইয়া মহাভারত পবতমালা 
তেদ করিয়৷ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবাহিত হয়। নেপাল সীমান্তে 
ত্রিবেণীর নিকট ইহা শিবালিক পর্বতমালা ভেদ করিয়। 
ভারতে গুবেশ করে এবং চম্পারন ৪ গোরখপুর এই ছুই 
জেলার সীমান্ত দিয়া দক্ষিণ-পৃধে প্রায় ৩২ কিলোমিটার 
(২* মাইল) প্রবাহিত হইয়াছে । পরে সারন, মজফ্দ'রপুর 
ও চম্পারন জেলার মধা দিয়া প্রায় ৩০৭ কিলোমিটার 
(১৯২ মাইল) প্রবাহিত হইবার পর ইহ পাটনার 
বিপরীত দিকে (২৫০৪ উত্তর এবং ৮৫০১২ পরব) গঙ্গার 
সহিত মিলিত হইয়াছে। 

ধান ৪ আখ গণ্চক উপতাক] অঞ্চপের প্রধান উৎপন্ন 
ফ্রবা। ই পদী চম্পারন জেলার বাগাত। পঠপ্ত সারা 
ধংলই শাবা। নেপাল এ গোরখপুবের অবণ্যভূমি হতে 
এই নধীপথে কাঠ আমদানি হশগ | শশ্য ও শর্করাও এই 
নদীপখে আনীত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই নগা মান 
১৬ কিলোমিটাব (১ মাষ্টল ) এর এক-চডখধাংখ জুডিয়া 
বিভুত থাকে _ অথচ বধাকালে ইহাব বিস্ত।র হয় ৩বা 
৪ কিপোমিটার (ছুই হইতে তিন মাইল )। নিবেণী 
থাশ দাপা চম্পারন জেণায় জপসেচ করা হয্ু। ইঠাৰ 
"িণ পাশ্ব হইতে সাগন খাল বাহিব হইয়াছে। ইহার 
বাধ তীরে হাজীপুর গ্রধাণ শহব। গঙ্গাব সহিত সংগমের 
শিকটে শোণপুবে সানাখীগণের এক বিশান বাখসরিক 
গেপ। বমে। 

দ্ধ]. 9. ৩. 0৬118, 13017141 1025010 039৫7 
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উত্তব! খু 

গগ্ডার স্তন্তপাম়্ী শ্রেণীর অধুগ্ধাঙ্গুণি বা পেরিস্সোদাক্- 
তিলা বের (0101-1521019509013 ) অন্থহুপ্তি 

রিনোসেরোতিদধী গোত্রের (ঢাও1119-1২1)1100০61091109) 

প্রাণী। ইহাদের গেহ হ্ষটপুষ্ট, মন্তক বৃহৎ, গাতরচর্ম পুঞচ; 
প দেহের অনুপাতে অনেকট। খবাকৃতি এবং প্রতোক 
পায়ে তিনটি ক্ষুরযুক্ত অন্গুপি থাকে। নাপিকার উপরি- 

গঞধোকফ।নেস 

ভাগে নাতিবৃহৎ একটি বা দুইটি খড়া জন্মে। খগ্ুগটি 
কেশের ন্যায় পদাথের সংযোজনে গঠিত ; মন্তকের অস্তিব 
সহিত ইহার সংযোগ নাই। ইহাদের চক্ষু কু এ দৃষ্টি 
শক্তি ক্ষীণ, কিন্ু দ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি অতি প্রথর | 
ইহারা উদ্ছিদভোজী, কিন্ত রোমন্থন করে না। গঞ্চার 
একবানেে একটি মাত্র শাবক গ্রসব করে। সাধারণতঃ 
নলিরীহ হইলেও শাবক সঙ্গে থাকিলে অথবা আক্রান্ত হইলে 
ইহার] অত্যন্ত হিল হইয়] গঠে। গঞ্চার শিশাচর প্রাণী 
এব কর্দমাক্ত জলাশয়ে থাকিতে ভালবাসে । 

ভাগতবর্ষে আসাম, উচ্চর বঙ্গ, নেপাপ, £টান ৪ 
হিমালয়ের পাদদদেশের জঙ্গল, রঙ্গ দেশ, মাপয়, হুমাত্রা, 
যবদ্ীপ, বোণি৭, আফ্িকা প্রভৃতি স্থানে গণ্চাব পাওয়া 
যায়। আপামর গণ্ডার (রিনোসেরপ উনিক ণিম, 108810- 
0905 111/001815) দৈর্দ্যে প্রায় সাত হাত, উচ্চতায় 

প্রায় চাব হাত এবং ইহাব খগ্জটি প্রাযম এক হাত পন্থা, 
ইহার গাবরচর্দ কেশবিরল এবং স্ন্ধে ৪ জজ্ঘাত্দশের চর্সে 
কয়েকটি ভাজ থাকে-_ অগ্তান্ত স্থানেব গণ্ছার এক্পপ 
শহে। আফ্রিকার শেত গণ্চার (সেরাথোখেত্রিয়ম মিমস) 
0201,00১011%47  517115 ) আক্ষতিতে বৃহভম। ইহার 

দুইটি খঙ্গ থাকে | 
স'রক্ষণের উদ্দেশে ভাবতে গণ্চাব শিকার নিষিদ্ধ । 

'আসামেৰ কাজিবঙ্গা, উত্তর বঙ্গের হালিমাবা প্রভৃতি 
অঞ্চলের সবঙ্ষিত অবৃণ্যে গঞ্ার দেখিবার ব্যণস্থা মাছে। 

গণ্বের খগ্ে পুযৌন-উদ্দীপক (আফ্লোডিমর।ক) 
পদার্থ বর্তমান, একপ একটি প্রচলিত ধারণ। আছে। 
গঞ্ধারের চামড়া অত্যন্ত পুরু ও ঘাতসহ বলিয়া এক 
সে ইহা ঢাল পিশ।ণে বাব্হৃত হইত । 

দ্র], . 0910৩ ধ৬৬. £&১.7055011, এ 12১09০9+ 
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জ্রন'৭ +৮ 

গাণ্ডোফার্নেস (বাজ্যকাল আগমানিক ২০-৫০ খ্রীষ্টাব্ধ ) 
প্রথম জীবনে পঞ্নব সমাটেব পুবাধচপের শাসনকতা 
ছিশেন। পরে আফগানিস্তানে স্বাধীনভাবে 'আগমানিক 
২০ হুইতে ৫৭ খ্রাটান্দ পধন্ত বাজ করেন। ঙিশি 
এজেস-এর পর রাজা হণ ও সিঞ্ধু দেশ ও কান্দাহাএ য় 
কবেন। পবে তিনি পেশোয়ার জেলা ও এজেমের পাতে 
কিয়দংশ জয় করেন কি্ধ তাহার পূব-গন্ধার বা তক্ষণাণা 
জয়ের সঠিক কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সন্ঘবতঃ 
গণোফানেস সর্বশেষ গ্রীকরাজ হারমেইয়সকে বিতাড়িত 
করিয়া! কাবুল উপত্যক। দখশ করেন! কিন্কু তাহার 

১০ 



গণ্ডোয়ানা মহাদেশ 

মৃত্যুর পর তাহার রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া খায়। খ্রীষ্টীয় 
এতিহা অনুসারে যীশুগ্রাষ্টেৰ অন্যতম প্রধান শিশ্ত সাধু 
টমাম ভারতবর্ষে আসিয়া রাজা গঞ্োফানেস ও তাহার 
ভ্রাতা গাডকে খ্রী্টধমে দীক্ষিত কবেন। কেহ কেহ 
এই দীক্ষার কথা বিশ্বাম করেন না কিন্ত মুদ্রা ও 
শিলাপিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে ভাগতখষে এই সময়ে 
গণ্ডোফানেস পামে স্ত্য সত্যই এক দন বাজা ছিশেন এবং 
সম্ভবতঃ তাহার কাহিনীই খ্রীষ্টী কিংবদষ্থিতে স্থান 
পাইয়াছে। এই কিংবান্ঠিতে অনেক অপ্রাকত ঘটনার 
উল্লেখ আছে। কিছ ইহাব মুলে হয়ত কিছু সত্যও 
আছে । নচেৎ স্থদূব আফগানিস্তানে এই বরাজাণ নাম 
পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত হৎয়ার কোনও যুক্তিযুক্ত 
কারণ পাওয়া যায় ন1। 

দ্র 2. 0. 75010107001, 2. 11617175809 0৫ 

00781066০01 2৮617111011 260110, ৮০]. [, 3070029, 
1990. 

বিজস্বৃক দত 

ঠাণ্োয়ানা মহাদেশ দর্গিণ গোলার্ধে অবস্থিত দক্ষিণ 
আমেবিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ ভাবত, অগ্েলিয়া ও 
আযান্টার্টিকা বর্তমানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শাছে। কিছ 
ভেগেনর (৬/6£61)67) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ইহাদের তু তব, 
হিমবাহবাহিত উপপখণ্ডের স্তর, উদ্ভিদ-ঞ্রীবাশ্ম ও জীব- 
জন্থর সাদশ্য লক্গ্য করিয়া অনুম।ণ কথেন, কাবশিফেরাস 
যুগে ইহারা একই ভূখণ্ডের অন্তঠক্তি ছিণ। 

কাবনিফেব।স হিমযগেবু গ্রথম নিদশন প1খ| গিয়াছিপণ 
দক্ষিণ তারতে। সেহজন্যা দঙিণ ভাখতের (বান 
গণ্ডিয়ার নিকট ) একটি প্রাচীন এবং প্রায় লুপ্ত উপজাতি 
“গো গ'দেব নানে 'এই অতিকায় ভুখগ্ডটির নামকবণ হইল 
গঙ্োয়ানা মহাদেশ বাগঞোয়ানা লাগ । 

গণ্ডোয়ানা মহাদেশের উরে এক মহামাগব পুধ দিকে 
পূর্ব ভারতীয় দ্বাপপুঞ্ধ হইতে শুপ্চ করিয়া পশ্চিমে স্পেন 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । খঠমান ভূমধাসাগর এই মহাসাগবেনই 
অবশেষ মাত্র। এই মহালাগরেব নাম দেওয়। হইয়াছে 
টেখিস'। টেধিসের উত্তরে ছিপ 'আার একটি মহাদেশ, 
তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে লরেসিয়]। উত্তর আমেরিকা, 
ইগরোপ, সাইবেরিয়া ও চীন ছিপ এই মহাদেশের অন্তর্গত । 
উভয় মহাদেশ হইতে বাহিত পলি টেথিসে আসিরা সঞ্চিত 
হয় এবং পর্ন্তী যুগে চাপের ফলে এই পলি কঠিন হইয়া 
হিমালয় ও আল্লস পর্বতশ্রেণী হই করে। 

ভেগেনরীয় মতের পরিপন্থী মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকগণ 

৮৪ 

গদর পার্টি 

স্থলজ উদ্ভিদ ও স্থলচর প্রাণীর সংস্থানের অন্য কারণ 
দেখান। তাহাদের মতে মহার্দেশীয় ভূখগুগুলির অবস্থান 
বরাবর বর্তমানের মতই ছিল, তবে পৃথিবীর ইতিহাসের 
বিভিন্ন সময়ে এই ভূখগুগুপি যেজক দ্বারা যুক্ত ছিল। 
যোজক গুপির স্থাকিত্ব সমুদ্র পুষ্ঠের উচ্চতার উপর নিউর 
করিত। উহাঁ4| কখন ৭ পানামা যোজকেব মত অবিচ্ছিন্ন 
থাকিত আবার কখনও বেরিং প্রণাপীর মত ঈষৎ বিচ্ছিন্ন 
থাকিত। ফলে প্রাণী বা উদ্বিদের গ্রতিসবণে কোনও 
অস্থবিধা হয় নাই। 

কয়েক বৎসর পুধে ভূ-গোপকেব চৌগ্ক ক্ষেত্সের 
পরিবর্তন লক্ষা কথ! গিয়াছে । বিভিন্ন সমযে হে ভূখগ্- 
গুলির লহি'ত মেকদ্ধষের অবস্থান আপেক্ষিকভাবে পরিবতিত 
হইয়াছে সে সন্বদ্ধে আজ বৈজ্ঞানিকণ। প্রাঘ একমত । যে 
প্রত্রিয়ায় লবেসিয়া ও গঞ্তোয়ানা এই প্রাচীন 'অতিকার 
ভূখগুদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়া খর্তমান মহাদেশগুপির সংহতি 
লাভ কলিয়াছে তাহা প্রকৃতি ও সন্তাবাযতা সন্ধে 
বিজ্ঞানীমহলে এখনও প্রচণ্ড ম গপার্থক বিছযম।ণ | 
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1 »[২*+4 নাহিশ 

দা গতি শবেব ব্যাবহাবিব প্রশ্বেগি অ্সাবে এই 
শুক্খটি চলিয়া মাসিতেছে। ৬বৰপ অঙ্মান করা হয়। 
ইই। পরাগ এবং আালে হসংবদ্ধ স্ববসমূহেৰ শিখ গ্রুপ | 
বাচ্াযন্ত্রে গ্রযুক্ক হয়। 

বাভেধ মি 

গ্তিবিদ্তা খশবিদ্যা ত্র 

গদ্রর পার্ট আমেবিকা-প্রবাদী ভারতীয় বৈপ্নবিক দল। 
প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে একাধিক বার নাম উপগ্কাশিত 
হইবার কারণ হইল এই যে, 'সানষ্ঠ।নিক ভাবে এই দলের 
প্রতিষ্ঠা কালের পুব হইতেই আমেবিক!-প্রণামী কয়েকটি 
ভারতীয় দশ স্বাধীনতা আন্দোপন আরম্ভ কবিয়াছিল। 
সেই সকল বিভিন্ন দলের সমন্বয়ের ফলে ১৯১৩ খ্রষ্াবে 
গদর পার্টির পত্তন হয় এবং এ সময়ে হক্সদয়াল ('হরদযাপ? 
দ্র) কার্ধভার গ্রহণ কৰিলে দলটি শক্তিশাপী হইয়া উঠিতে 
থাকে । দলটির গর” নামকরণের কারণ হইপ এই যে, 
উনবিংশ খতান্মীর শেষ ও বিংশ শতাবীর আরস্তে 



গদর পার্টি 

পাণ্াবের কষক সম্প্রদায়ের কয়েকটি দল জীবিকা অর্জনের 
উদ্দেস্টে আমেরিকায় গিয়া বসবাস করিতে আবন্ত করে 
এবং শ্রমজীবী রূপে জীবণ যাপন করিতে থাকে। 
১৯০৭ খ্রীষ্টান্্ে আমেরিকায় ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনে 
ইহাধা যোগদ।ন না করায় ভার-চীষদের প্রতি 'মামেরিকান- 
দের মণোভাব বিমুখ হইতে আরন্ত করে এবং ব্রিটিশ 
প্রচারের ফলে ইহ! প্রায় ঘ্বণায় পর্নবসিত হয়। প্রবাসী 
ভারতীম়গণ এই সময় হইতে পরাধীন-ার গ্লানি উপলব্ধি 
করিতে আরম্ভ কবেন এব" ব্রিটিশের কবল হইতে মুক 
হইবার অভিপ্রায়ে ছে।ট ছোট দল পাধিয়া এ দেশে 
প্রচার কার্য আরন্ত কবেন। গুধাপী ভাবতীয়দের মধ্যে 
এই সকল পাঞ্চাবী বা উদূর্ভাণী স'খ্যাধিক্য হইবাব 
যলে এখ" জা তীয়তাবোধে রণ হইবাণ অওিপ্রায়ে 
দপটির নাম গাব বাখা হয়। গর শবের অর্থ নিগ্ব। 
উতবেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন কখিয়া যে কোন 
উপায়ে ভাব্রহধর্সে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা কর! দশের মূল 
উদ্দেঠ ছিল। 

শিয়মি ৩ সশা-সমিঠি আহ্বান কবিধা জালাময়ী ।মায 
ই বেজ বিদ্বেষ প্রচার এব ইরেজেব অহ)াচার ৪ অনাচার 
কাহিণা নিজ গণ? পবিকায প্রকাশ কবিয়া ইপরি-উক্ক 
কাগপঞ্চতি সফল করিবার ০1 হইয়াছিপ। গদর, 
পরিকাখণি বমশঃং অতান্ত জনপ্রিষ হহযা ছঠে। উহার 
4 মাঝাঠী ৩ গ্ররুণুখী সহবণগ্ুণি ও শ্রমিকশ্রেণাব মশো 
প্রেপণ। জোগাইঙে থাকে । প্রধানত ক্যালিফোশিয়া, 
বগণ, পধাশি টণ ৭ ব্রিটিশ কণদিয়। হার প্রচাবঙ্গে 
ভিশ। শাণযান্পিঙ্কোর বৃগান্থর আশ্রম হতে £থমে 
দশেন কাখাবন্ত হয। 'আামেবিকাৰ পিভিন সঞ্চলের 
প্রতিনিধি লহয়| দশের (কন্দীয় সমিতি গঠিত হইাত। 
নীতি নিধণণ মোটামুটিভাবে এই কমিটির কাধ ছিপ, 
উহা! কাধকব করিবার জন্য প্রত্যেক স্টে বা বাজ্যে 
উহাব শাখা-সমিতি ছিল। প্রা ৪ পান্দান্তোর পরাধীন 
দেশলমুতে এই সমঘে মুক্তি আশোপন প্রবণ হইয়া €ঠে 
এবং ভাব হবধে স্বাধীনতা আন্দোপন ভীরু হইরা উঠিতে 
থাকে । 'গদর' পিক] বিশেষতঃ ত্রিটিশ-বিরোধী সকল 
প্রকার আন্দোপনের খবর দিয়া প্রচার কাধ চালাইতে 
থাকে। প্রাচ্য দেশবাসীর আমেবিকান্ স্থায়ী বসবাস 
নিষিদ্ধ করিয়া এই সমঘে আইন বিধিবদ্ধ হয়। প্রবাসী 
ভারতীয়গণ ইহাতে বিপন্ন হইয়া পড়ে। হরায়াল তীর 
ভাষায় ইহাব প্রতিবাদ কবেন। এই সময় তিশি 
আমেরিকা সিগিক্যালিস্ট দলের পক্ষ সমথন কখিয়া 
প্রকাশ্য বক্তা দেওয়ার লে মাকিন সরকারের বিরাগ- 
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গধর পার্টি 

ভাজন হন এব ইহার স্থযোগ লষইমী ব্রিতিশ কাউন্সিপ 
হর্ধয়াপের বিঞদ্ধে অভিযোগ মানিলে 'অন১৩ ব্যন্ডি” 
বলিরা হর্দয়ালকে গ্রেদভান কব। হয়| জানিণে খালাস 
থাক কালে হরদয়াপ গেনিভায় পপানন করেশ। বামগণ। 
নামে স্টাহার 'শঞ্চগামী তখন কার্ধভার গ্রহণ কবি 
ভগবান সিং এবং মহম্মদ বরকতুল্লার সাহায্যে পার্টির কাম 
চালাইতে থাকেন। 

১৯১০ গ্রাষ্টান্দে প্রথম বিশু শাবন্থ হইলে জার্দান 
সরকাবের পষ্টপে!ষি ৪ বাপিন কমিটি নামে ভা লীষ বিপ্ববী 
দল গদর পার্টির সহিত সযোগ স্থাপন করিখ। পচ ত 
বিঘোহ ঘটাইবার মাফ়্োজন কবে। গদর দপ্বে সহা।হাখ 
ঝিদাহের প্রাথমিক কার্ধ কবিবার জন্য দূ প্রাচোর 
কয়েকটি দেশের ভিতব দিয়। বিপ্রব ঘটাইবাব জন্ শিক্ষিত 
পোক ভাবতে প্রেবণ করা হহবে এব” ভুমি প্রপ্তত হহলে 
অন্বশর ও অর্থাদ প্রেরণ করা হইবে এহকপ ছির ভয়। 
শ্টান দেশের মধ্য পিয়া এবদপ ভাতে প্রবেশ করে| কিন্ক 
জদ্যালা পিংভেব অধীনে একটি বড দল কপশিকাতায় 
পৌছিবামান পবা পড়ে। এই চেষ্টা বিল হগ্যাঘ 
জামাশ মপকার “ম্যাভেবিক জাহাজে আমেবিন।| হইনে 
অক্শদ্দ পাঠাইতে চেষ্টা কবে। “পানি শাবসেন নামক 

ছোট জাহাজে অঙ্গশস্থ বোঝাই করিষা নিদিষ্ঠ স্বানে 
মাতহিবিকে তাহা পৌঙাইবর ব্যবছা। করা হ৭। কিন্ত 
শানা কাবণে এই বাবঙ্কা কাবে পরিণত হখ না, তব 
ম্যাতিবিক? জাহাজখানিতে অথ পোকাই কণা হম 
নাই। ১৯১৬ গ্রাষ্টাবে চন্দকান্ত চপব তী চা্ান দরকারে 
সাহায্যপুষ্ট হইযা সাণ। এশ্য়াষ আন্দোলন গড়ি হ্রলিবাব 
&, করেন কিন সাহায্োেব মৌখিক 'মাহাম ভিন্ন অপব 
কো ও সত্যকার সহায়তা তিশি গাণান গুড়া ভ্গাধান 

দেশসমূচ হইতে রে কারু5 পাবেশ | রা 

সমযে আমেরিকার ভাপতীঘ বৈলীবিক ধলং সা বন্দে 
ফশে ক্ষুপ্ ক্ষুদ্র গোগিতে বিশপ্ত হইফা যাম। জা? পু 

সরকারেখ নিকট হইতে প্রচব অণ রা পাখা এ 
তাহাদের কাহাবও েষ্৮| সফল হয় নাই । ১২১৭ খ্রষ্টানে। 

শিরপেক্ষাতা আইন অমান্য করিবার আঁঙযেগে চত্রনতী 
গ্রেংতাব হন এবং তীহাধ সকল সহযোনার নান বাঁশবা 

দন। মাকিন যুক্তরা্ই গামাশিথ বিঞুছে বুদ খোবণ। 
করিবার পরেই বামচন্ছ্ ও তাহাপ ধপের ১৬৩ জন ভাবতীয় 
সান্ফ্রান্সিক্কো শহরে গ্রেফভাগ হন। শিকাগো ও শল্যান্ত 
শহবে৪ কিছু ভাবতীয় গ্রেফতার হন। মোদ্েব উপব 
১০৫ জনের বিকুদ্ধেও ষড়যন্ত্রের অতডিযোগ আনা হগ়। 
সান্ফ্রানমিক্ষোতে ১৯১৭ শ্রীষ্টান্বেব নভেম্বর ম।ছে বিচার 



গদাধর দাস 

কার্ধ আরম্ত হয়। চঙ্জকান্ত চক্রবর্তী সমস্ত যড যন্ত্রের কথ' 
ব্যক্ত করেন। রামচন্দ্রের বিরুদ্ধেও অনেকের গভীর 
অবিশ্বাম ছিল। বিচারের শেষ দিনে রাম সিং ণামে 
এক আসামী বামচন্ছ্রকে গুপি কবিয়৷ হত্যা করে। চন্ত্ুকান্থ 
চক্রবর্তীর ৩* দিন কাবাবাম ও ৫০০৭ ডলার জরিমানা 
হয়। অন্ত ১৩ জন ভারতীয় ২২ হইতে ২ মাসের কারাদণ্ড 
ভোগ করেন। বিপ্লব আন্দোলন? দ্র। 

দরে [, 0. 13100707091, 1115015 07 1102 17690) 
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গদাধর দাস নিত্যানন্দেব পরিকর। বরাহ নগবের 
নিকটস্ব আডিয়াদহ বা এডেদহে ইহার আপাট। ইনি 
সর্প গোপীভাবে বিভোব থাকিতেন। গদাধর দাম 
কাজীকেও হরি বোপ' বলাইযাছিলেন। ইনি নবখীপে 
শচীমাতা ও বিষুঃগ্রিয়া দেবীকে দেখাশুনা কগিতেন। 
তাহাদেব তিঝোধানেধ পর ইনি কাটোয়াম আপি বাস 
করিতে থাকেন । গদদাধর দাসের তিবোশাব উত্সবের 

কথা 'ভক্তিধত্বাকরে বিস্তু তভাবে বণিত আছে। 
বিমানবিহারী মহুমদ।র 

গাদাধর পণ্ডিত শ্রচৈতন্যের মন্থুবঙ্গ সহচর । পিতার 
নাম মাধব মিশ্র। মাধবেন্পুতীর গৃহী শিষ্বা পুগুণীক 
বিষ্ভানিধির নিকট গদাধর প্ডিত দীক্ষা গ্রহণ কবেন। 
গয়া হইতে ভাবোন্মক অবস্থায় শ্রচৈতন্ত নবছীপে খিরিখা 
আসিলে গদাধবই সব! আউ্াহার সাহচর্দ করিতেন। 
শ্রচৈতন্যের সঙ্গে গদাববও পুরীতে 'মামিযা গে সন্ন্যাস 
অর্থাৎ আমরণ বাস স্বীকার কনেন। শ্রচৈতন্যের অস্তর্থানের 
কিছুকাল পরে গদাধরের তিবোভাব হয। বাস্থ ঘোষের 
মতে প্রচৈভন্ক গদ্াধর মেবিত গোপীনাথের মন্নারেই 
অন্তধান করেন। গদাধৰ পণ্ডিতের অনেক কবি ও 
পগিত শিহ্ক ছিপ। গদাধবকে শ্রচৈতন্যে শক্তি বলা 
ইয় এখং গৌভীয় বৈষব সমাজে সনাগ্রে গৌব-গদাধর 
মু্তির পূজা আরন্ত হয়। 

বিদাননিহবী'ম্ুমদার 

গদাধর ভট্টাচার্য ( আহ্থমীনিক ১৬০৪-১৭৯ শ্রী) শব্য- 
ম্কাষের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও টীকাকাঁর। তাহার রচিত 
গদাধরী টাকাই বথুনাথ শিখোমণির দীধিতি টীকা 
বিদ্তৃত ব্যাখা] । রঘুনাথ শিরোমণির পরবতী কালে বাংলা 
দেশের নৈয়ায়িক সমাজে মৌপিকতাব দাবিতে তিনি 

৮৬ 

গ্ধক 

সকলের অগ্রগণ্য ছিপ্েন, এ কথ] বলিসে অতুাক্তি হয় না। 
গদাধরের গ্র্থের বিভিন্ন অংশ নানা স্থান হইতে মুদ্রিত 
হইযাছে। 

সম্ভবতঃ ১০১১ সালের (১৬০৪ শ্রী) তাহ।ন জন্ম 
হয় এবং ১১১৫ সাপে (১৭০৯ গ্রী)মৃত্া হয়। গদাধবের 
গ্রন্থ রচনার কাল ১৬৪০-৬০ গ্রীষ্টান্দের মধাবত্ সময়ে । 
গদাধরের ন্যাষশাধ্ধের গুকর নাম হখির।ম তর্কবাগীশ। 
হবিরাম গদাধবের গুক্-শিম্য সম্পর্ক সম্বন্ধে নবদদীপের 
পি সমাজে বহু প্রবাধ প্রচশিত আছে। 

দ্ধ দীনেশচন্ত্র ভট্াচাধ, বাঙ্গাশীর সাবন্বত অবদান, বঙ্গে 
শবা ন্যাথ 5৮1 কলিকাত1, ১৩৫৮ বঙ্গা্। 

বিশ 1$ধ" মতল।ব 

গন্ধক বহু প্রাচীণ কাণ হইতে ভারতবনে গন্ধক ও গন্ধক 
যৌগিকেব ব্যবহাব প্রচপিত আছে | এ দেশে গন্ধ+-ঘটিত 
বিবিধ যৌগিক পদার্থ পাদ্খা গেনেও মৌপিক পধার্য 
রূপে গন্ধক তেমন পাধা যায শা। সাবাবণতঃ আনেনশ- 
গিবি প্রধান অঞ্চলে গন্ধক খনিন বকপে পান্ষা খাম । 
ডাই এশিয়া ভুগে জাপানে গন্ধক বেশি পশিমাণে পাগণা 
যাব। ইতালি, সিমিপি, আমেরিকা প্রগতি তেশে বশ 
পরিমাণে গন্ধকেণ সঞ্চার বিষ হইপাছে | সাধারণ 8 

পালল শিলাগ্রধান অঞ্চলে গক্ষক দেখ ছায। খালতে০- 
জাঙীম গন্ধক ফৌগিক শিকদার কবিগ্বা বোনন কোনও 
ধাবটি।রয়] গন্ধক টৎপাপণ কবে বশিন। পকাশ। বাত 
যৌগ হিসাবে গঙ্ধক ধাওন সাশ্নাতড (মন কপার 
মাপ্কাইড, মার্কারি সাল্ধাহড হণ্যাদি) বা সাপ্থে॥ 
রূপে (যেমন জিপ্নাম, এপ্নম সুল্ঃ হত্যাধি ) পাওয়া 
যাম। কোন৭ ?কোন৪ খনি জপে ৭ উম প্র্বখের জলে 
অগ্ান্ত খণিজ যৌগিকের সহিত সালফ্গাব াহঅক্সা্টড, 
হাইড্রোজেন সাগ্য।ইড প্রভৃতি গদ্ধকজাত যৌগিক 
মিশি়্। থাকে । অণেক জৈব পদার্থে গদ্ধক যৌগ শবস্থায় 
থাকে । পেঁষাজ, রন, মুলা) শাশগম, সবিখা ৪ সব্ধার 
তৈপ, নখ, চুল, শৃঙ্গ প্রততিতে গন্ধক যৌগিক থাকে। 
বহু গন্ধক যৌগিক স-গ্নেখিত হইয়াছে এব ভেষজগুণের 
জন্য প্রমিদ্ধি লাভ করিয়াছে । "মাপফা ড্রাগ্স' ইহার 
প্রকট উদাহরণ । 

ইতালি, দিসিপি, জাপান, আমেরিকার লু পিয়ানা, 
টেক্সাস, মেঝ্সিকে! অঞ্চল হইতে বন্থল পরিমাণে গন্ধক 
উত্তোগন করা হয়। আমেরিকায় ভূগঙের ১৫২ মিটারের ও 
(৫০০ ফুট ) অধিক গভীর প্রদেশ ছইতে ফ্রাশ উদ্তাবিত 
পদ্ধতি (১৮৯১ শ্রী) অবলঞনে গন্ধক উত্তোলন করা হয়। 



গন্ধতৈল 

এই গ্রণালগীতে অতি মাত্রায় উত্তপ্ত বাম্প নলপথে ভূগর্ভের 
গভীর প্রদেশে প্রবিষ্ট করানো হয়। সেই তাপে ভূগর্ডে 
কঠিন গদ্ধক গলিষা তরল অবস্থায় আসে , চাপ ব্যবহারে 
সেই তবল গন্ধক নলপথে ভূপৃষ্ঠে উঠাইয়৷ আনা হয়। 
ভূপৃষ্টে শীতপ হইঘ| তরপ্র গন্ধক আবাব কগ্িন অবস্থা প্রাপ্ত 
হইতে পারে। এই উপায়ে প্রাপ্ত গন্ধক প্রায় বিশুদ্ধ 
হওয়া সম্ভব । 

ধাড়ব সহিত গদ্ধক যুকু হইপে ধাতুর কাঠিগ্, 
গুসাঘতা, নমনীয-ঠা, উজ্জশা প্রভৃতি গুণ নষ্ট হয় বলিষা 
প্রাচীনেখা জাশিতেন। ভাই গন্ধক ধাতৃপ্র বশিয়া পবিচিত 
হইযাছে। চরক) ভশুত, বসজধয়ে গদ্ধক এবং গঙ্ধক 
মৌগিকের উপেখ "মাছে | বসবত্বপদুচ্চষে ভিবিধ গম্ধকব 
উল্লেখ গ্রাছথে। বসাধনবিদ্য| অনুসারে গন্ধকের আ। টি 
ধম নৃনমান, অর্থাৎ মৌলিক গন্ধকের বিভিন্ন বপবিকার 
দেখা যায, ইহাদেব তত দূর্ঘ অনেকাণশে পুথক হইলেও 
বসাঘনগ « দিক দিষা ইহাবা গন্গক খাতীত অগা কোনও 
পদার্থ নধ। গন্ধকেব শবে, পী ৩, বক্র প্র্থতি বণ, কেলাসেব 

গঠনের বৈ এ, ৭ শাহের পাথক্য প্রতি বপবিকার জানা 
গিষাছে। 

বাখদেব মপপাষ গন্ধক ব্াযাবজন হয। অধগ্য উহ 
গঙ্ধকের মুখ) খাবহার নগ। সালবিউবিক আসি 
প্রন্তটতত প্রচুব পরিমাণে গন্ধক ও গন্ধক ঘটিত খনিজ 
আযরন পাহরাভটিস ব্রন হয। গন্ধক হইতে কাল- 
পিযাম বাহসাল্বাঁহট প্রস্তত হয, ইহা কাগজ শিবকনন 
প্রচব পবিমাণে ববহাত হয। পধ্রাক্ষাফলে ও দ্রাক্ষাল তায় 
ই «ক নিপাণের জন্য গন্ধক চর বাবার করা হয। চর্ন- 
রোগে গন্ধকচণ মিশ্রিত মলম ব্যবলত হম। মাটিতে, স্বক্প 
পবিমাণে (এক কিলোগ্রামে মাত্র ***২৩ গ্রাম) গঙ্গক 
থাকিলে আলু, পেখাজ, গাব, বিট -জাতীঘ সবজিব চাষ 
াল হয়। রবার শাল্ক্যানাইজ করিতে গঙ্গক ব্যবহার 
কবা হয়। সানথার ক্লোবাইড ( গঞ্ধুকেব দ্রাবক ), কাধন 

ডাইসাণফাইড দ্রাবক, সালফার ডাইঅল্সাইড গদাস 
( বেশম, পশম) বিরঞ্জনের জগ্য ব।বহৃত হম), সিদ্বর 

ভুঁতি রাঁদায়নিক পদার্থ গন্ধক হইতে প্রস্তুত হয়। 
বামগোপ।ণ ৮এাপাধায় 

গান্ধতৈল হগন্যুক্ প্রকৃতিজাত টপ (উদ্ধাধী তৈল, 
এসেন্শল অয়েল্স )। সাধারণতঃ গন্ধতৈন বলিতে যে 
স্থগন্ধমিত্িত কেশতৈল বুঝায় তাই] এই উদ্বায়ী গম্ধতৈপ- 
মিশ্রিত ভিপ, নাবিকেল, এবওু ইত্যাদির তৈপ। 

নানা প্রকার সুগন্ধ ফুল, মূল, পাতা বা ছাঁন হইতে 

গন্ধমাদন 

বিভিন্ন গ্রকাব গন্ধতৈল পাণ্যা যাযঘ। কন্ত্ররী মুগ, গন্ধ- 
গোকুল (পিভিট) ইত্যাদি প্রাণীর দেহ হইতে গন্ধতেল 
পাওয়া যায়| গন্ধধারক বন্ত ভইচ্ে গদ্ধতৈল পৃথক কবিয়। 
লইখার সর্বাধিক প্রচলিত উপায় জলবাষ্প পাতন (ষ্টিম 
ডিষ্টিলেশন ) | গন্ধধারক বস্তুটি একটি বকযঙ্ছে অন জলসহ 
বাখিয়। "তাহার মধ্য দিখ! জলবাস্প চাপনা কণা হয়। গগ্ধা- 
তৈলের বাম্প বহন করিয়া এ জলবাস্প শীন্ছল পরিবেশে 
স্বাপিত দ্বিতীয় কণসে আাসিঘ। ঘনীভূত ও সংগৃহীত হয় 
এবং গন্ধতৈল পৃথক হইয়া জলের উপবে ভাসিতে থাকে । 
এ দেশে এই দ্বিতীয় কপসে কিছু চন্দনটতল রাখ] হয, ইহা 
গক্ষতৈলকে দ্রবীভূত করিয়া রাখে । এইৰপে গোলাপ, 
বেলা, জুই, চামেশী, খমখস ও বরুলের গঙ্গতৈপ জপবান্প- 
পাতন পদ্ধতিতে নিক্কাশিত হইয়া চন্ধ্নতৈশে ধত হয়। 
ইহাদের আহর বপা হয় (আতর? দ)। গন্ধত্লৈ 
নিষ্কাশনের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি অবশ্য দ্রাবক নিধাশন ( সলভেন্ট 
এক্সট্রাকশন )। কিগ্ত ইহা ভাবতে বিশেষ প্রচশিত 

নহে। 
শ্যাম্পু, সাবান ৪ পোমেটে উপরি উক্ত কোনও উপাষে 

নিক্ষাশি৬ এক বা একাধিক গন্ধ তল মিশ্রিত থাকে । 
গদ্ধ'ভলের উদ্বায়ন মন্দতব কবিতে পারে এমন বস্ত যথা, 
লবণ, ধুপ, বুক্জাত আঠা বা বিশেষ বাসাধনিক দ্রব্য 
গন্দেব স্বামিত্ব বাদাইবাব জন্য মিশানো হয। কষেকটি 
গন্ধতৈলের মিশ্রণে নৃতন তন গন্ধ উৎপন্ন কা যায়। 

কানাউন'ল মুখপাধায 

গহ্ধবণিক জাতিব্যবস্থা দ্র 

গন্ধমাদন হিমালয় পরনের অণশ বিশ্ষে। কৈলাস 
পণতেখ নিকটে অবস্থিত। মহাভারতে বলা হইযাছে যে 
এই পর্বতের কদ্শীখনে হন্মানের বাসস্থান ছিল ( মহা- 
ভার, পুনা সংক্কষধণ ৩১৪৬৪২)। ইহা ভগবতীর 
অন্যতম পীনস্থান , ভগবতী যে রূপে এখানে দিরাজমান 
তাহা কামুকী নামে পরিচিত ( দেবী ভাগবত ৭৩০ ৫৬ )। 
রু্বাসী বামাযণে লঙ্কাকাণ্ডে গন্ধমাদন পরতের উল্লেখ 
আছে। শক্তিশেশ অস্থে অচৈতন্য লক্ষ্ষণের পুনকুজ্জীবনের 
জন্য ুধধ সংগ্রহ করিতে হনুমান এই পরতে উপস্থিত 
হণ এব" ইষধ চিশিতে অক্ষম হইয়া শুঙ্গঘমেত পবত 
উৎপাটন করিয়া আনযধন কবেন। এই ঘটনা হইতে 
প্রযোজনীব-অগ্রয়োজনীয সমস্ত জিনিস একসঙ্গে আণাকে 
গন্ধমাদন আন] বলা হয়। 

যুথিক! ঘোষ 

৮৭ 



গন্ধর্ব 

পান্ধর্ব আদি গন্ধর্য প্রথম মানবযুগল যম ও যমীর পিতা 
ছিলেন (খগ্বেদ ১০।১০।৪)। শতপথ ব্রাঙ্গণৈ আছে 
গন্ধর্গণ বাচের নিকট বেদ ব্যক্ত করেন ( শ. ব্রা, ৩)। 
পরবর্তী সাহিতো দেবযোনি বিশেষ গন্ধরগণ স্বর্গের গায়ক 
ছিলেন। সংগীতশান্ত্র গন্ধববেদ নামে প্রসিদ্ধ। কোষকার 
জটাধরের মতে আট জন প্রধান গন্ধর্ব ছিলেন, যথা : হাহা 
কহ, চিত্ররথ, হংস, বিশ্বাবন্থ। গোমাঘু, তুম্ধুক ও নন্দি। 
অগ্রিপুধাণে গণভেদ অধ্যায়ে ১১ জন প্রধান গন্ধবের উল্লেখ 
আছে। খ্বন্দপুবাণের কাশীখণ্ডে গন্গবলোকের বর্ণন| 
আছে। কাদরী হইতে আমর! জানি ষে প্রজাপতি 
দক্ষের ছুই কন্যা ছিলেন মুনি ও অরিষ্টা। মুনির পুত 
ছিলেন গন্রবাঁজ চিত্রবথ | ভিনি চৈত্ররথ উদ্চান নির্খীণ 
ও অচ্ছোদ সরোবর খনন করেন। অবিষ্টার পুত্র হংস 
অপ্ধর1 গৌরীকে বিবাহ করেন। ইহাদের কন্থার নাম 
মহাশ্বেতা । মহাভারতে 'অন্ুনের সহিত চিন্রবথের যুদ্ধের 
কথা আছে ( আদিপর, ১৭০ অধ্যায় )। যুদ্ধে দগ্ধব্থ 
হইয়া চিত্ররথ অঞ্জুনকে চাক্ষুষমীবিষ্যা ও ৫০৭ গান্ধর্ব অশ্ব 
দান করেন। গোপালতাপনী উপনিদ্দে শ্রেষ্ঠা গোগীর 
নাম গান্ধবী। অখববেদে গন্ধবগশের অমঙ্গল সাধনের 
ক্ষমতার কথা উল্লেখ আছে ( অথর্ববেদ ৪১ ৩৭ )। বাংলা 
দেশে সুপুক্ধ হিমাবেও গন্ধবদের খ্যাতি আছে। সুন্দর 
লোককে গন্ধনতুল্য বলা হয়। 

দ্র মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮২৬ 
শকাক; হব্দাস সিদ্ধান্তধাগীশ, কাদগ্থবী, ৩য় সংস্করণ, 
কপিকাত?) ১৮৫৭ শ্কাধ ; শবকল্মদ্রম, কলিকাতা, ১৯৩১ 3 
11010161 ৬৬111171005, 5০1151016-1218151) 1016010701৯ 

00001, 1951. 

বিজয়পৃষে' দত 

গান্ষেশ্বরী গন্দবণিক সম্প্রদায়ের কুলদেবী । এই মল্প্রদায়ের 
মধ্যে ইহার নান। কাহিনী প্রচলিত আছে । ইনি বৈশাখ 
মাসের পৃথিমার দিন বণিক জাতির শঞ গন্বাস্থরকে বধ 
করিয়! গন্ধেশ্ববী নামে প্রপিদ্ধ হন। তাই বৈশাখী পুরিমা 
ইহার বিশ্ধে পূজার ও গম্ধবণিক সমাজের মহোত্সবের 
দিন। পুজাপক্ছতি গ্রন্থে ইনি ছুর্গার বপভেদ হিলৰে 
পরিগণিত। ছূর্গার ধ্যানেই ইহার পুজা হয়। তবে 
ইহার প্রচলিত মতি জগ্ধাত্রীর অঙ্তরূপ। ইনি চতুভুজা ও 
পিংহোপরি সমাসীনা। ইহার পুজার অন্যতম উদ্দেশ্য 
বাণিজ্য বুদ্ধি পুজার সংকল্পে এই উদ্দেশ্য উল্লিখিত 
হইয়। থাকে । 

প্র গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গন্ধবণিকতত্র, কলিকাতা, 

গভর্ণর-জেনারেল 

১৩১৭ বঙ্গাৰ) অ্বেক্রযোহন ভট্রাচার্য, পুরোহিতদ্পণ, 
কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ । 

চিন্তাহরণ চফব্া 

গভর্নর রাজাপাল ত্র 

গীভর্নর- জেনারেল ১৭৭৩ গ্রীষ্টান্দে ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানির ভারতস্থ রাজোর শাসনপদ্ধতি লর্ড নর্থ-এর 
রেগুলেটিং আক নামে আইন দ্বারা আমুল পরিবতিত হয়। 
এই আইনের বলে বঙ্গ দেশের শাসনভার একজন গভনর- 
জেনারেল-এর সহিত চারি জন সদন্যযুক্ত একটি শাসন 
পরিধদের উপর ন্যস্ত হয়। অধিকন্থ স্থির হয় যে কতকগুলি 
বিষয়ে বোম্বাই 'ও মাদ্রাজের গভন্র ও তাহাদের প্রত্যেকের 
শাসন পরিষদ গভনর-জেনাবেল ও তাহার শাসন পরিষদের 
কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে । ১৭৭৪ খ্রীষ্টাবে এই আইন বপবৎ 
হয়। এই ব্যবস্থা আশান্নধপ কারকর গা হওয়ায় বিলীতের 
পালাষেন্ট ১৭৮৪ গ্রীষ্টাবে হণ্ডিয়া আই নামে একটি পৃ 
আইন প্রবর্তন কবেন। ইহ পিটুস ইগ্ডিয়া আক নামে 
খাত। এই আইপ 'অমারে পার্লামেন্ট কড়ক শিদুক্ত 
বোর্ড অফ কন্ট্োল নামে একটি সমিন্িকে ভাবতশাপন 
ব্যাপারে সবৌচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়। নাগে কোম্পানির 
বিলাতে4্ ডিরেক্টারগণেব অন্দীন থাকিলে কতকগুলি 
বিষয়ে গভর্নর-জেনাবেল অদ্ংপর বোর্ড অফ কন্ট্োল ব! 
পাল।মেণ্ট-এর অধীন হইলেন । 

গভনব-জেনারেশের শাসন পরিষদের মস্ত সংখা 
কমাইয়া তিন করা হইল এবং বোগ্ধাই ও মাধালের 
গভর্নরের উপর সপারিষদ গভনর-জেণারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করা হইল। ১৭৮৬ খ্রীষ্টান্ষের একটি মাইনে প্কির হইল যে 
বিশেষ প্রয়াজন বোধ কৰিলে গভনর-জেনারেল সেনাপতির 
পর্দ গ্রহণ এবং তাহার পরিষদের সদস্তের অধিকাংশের মতের 
বিরুদ্ধে 9 কার্ধ করিতে পারিবেন । ১৭৯৩ ও ১৮৩৩ 
্রষ্টান্ধের আইনে মাছ্রাজ ও বোম্বাই সম্পূর্ণ রূপে সপারিষদ 
গভন্ব-জেনাবেলের অধীন হইল। ১৮৩৩ শ্রীষ্টাৰের আইনে 
আইন-কাহুন বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন নৃতন সদস্য পরিষদে 
যোগ করা হইল। 

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বিহার. ওড়িশ! ও আসামের 
শাসনভার একজন লেফটেন্তাণ্ট গতর্নর-এর উপর ন্তস্ত 
হইলে গভর্নর-জেনারেল কেবল সর্বস্জারতীয় শাসন ব্যাপারে 
ভারপ্রাপ্প হন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ১৮৫৮ খ্রীষ্টাবের 

আইন অন্মারে ভারতে ঈষ্ট ইর্থিয়া কোম্পানির শাসন 
ক্ষমতার অবসান ঘটে এবং ব্রিটিশ ধবাজের হস্তে এ ক্ষমতা 

৮৮ 



গম 

সম্পূর্ণভাবে অপিত হয় । এই সময় হইতে গভর্নর-জেনারেলের 
পদ পাঞজপ্রতিনিধি বা ভাইসবয়-এব পদের সহিত যুক্ত 
হইয়া যায়। কতকগ্তপি ব্যাপাণে গঙ্বর-দেনারেল স্ব 5৭ 
ক্ষমতার অধিকারী হইলেও সাধারণভাবে হধানীষ্থণ ভাবত 
সগকাবের এই সবোচ্চ শাসক ঙাইসপয় ও গওর্নর-জেনাবেল 
এই যুগ্ম নামে ১৯৪৭ গ্রাগঠাবে। ভারতের স্বাবাণতা পাভেব 

সময পযন্ত অভিহিত হইতেন। অবশ্য এই হথপীর্থ কাপে 
মধ্যে গঙনপ-জেনারেশের শাসণ পবিষদেব ৪ ক্ষমতা 
অনেক অদনবস হহথাছে। 

গম ধাগ্গোদ্ের ( ফা।মিলি গ্রামিণিঈ) ঢাথা011-215- 
[7111680 ) 'মন্থগও একবাক্প তরী, বমনীবা, শক্ংছা শীয় 

উদ্িধি। গম গাছের কা ও শাখা গা্টফুক, প ৭ দীর্ঘ সঞ্চ 
ও বেখাকার ৭, পনবিগ্তাস খিশাবি। ওজয ছাব। 
ইহ! মাটি হইতে খাগ্ারস সাগর কবে। পুষ্পবিগ্কাত কে 
অগ্রনী বা ম্পাহকলেট বণ। হঘ। পুশ্পেব চাটি 
মঞব।পত্জ। তন্মধো নিপ্নের তিনটিকে ঘি» উপবের 
মঞ্পবীপ এটিকে পণাপিখ। বলা হয | ছুইটি শুদ্র। শান] ৪ 
পু 'শডিকিউলা দল বা পুপপুণের স্থান অধিকাণ করবা 
থাকে। পুংকেশব ৪ গাছের সঙ্যতিন। গমের স 
একবাঁনথুল)। শন ও শর্দাবী | হহ্ে বাজত্ক্ক ৪ 

ঘযশেখ মাপবন শধস্পব তন্বী ইহখা থাকে | বীজের মশো 
এাছোণে থক শা) মব্শিই্টা শ বিঘা থাকে খাতবন্ত। 
গম যাওণব গন্য তম পান খাস্নশ্য। 

নাঠকম ( [0111600) গশেণ এপ্যপুক্তি বি। হন 

গ্রজাতণ গম গাছ আছে হম্মধ্যে হিতি নি ভুল্গারে 
(7718161) 0101৫016 ) তিমি মাগশিধন (শখ. 
0657/10% ) ৪ খািতকম দ্বক্ম (2, 06411) প্রশাতিব 
গমই অধিক পশিশাণে চাষ কণা হব। মাবারণ 5 
গম গাছুগুলিকে নিরশিখিহাবে ভাগ করা হস - 
১ আইন্কোন (0100011)  বিউঞানপন্ম * শাম নিতিম 
মোলোকোক্ষম (25 770710000017% 11 ভহা মতি প্রাচীন 

উদ্ি , ইহ। হইতে নিকষ শ্রেণীথ গম উৎপন্ন হা। দক্ষিণ 
ইণবোপের পাধত্য অঞ্চলে, বিশেষতঃ স্পেনে ইহাৰ কিছু 
কিছু চাষ হয, সাধারণ 5: পশুখাছের জগ্তই ইহ বাবত 
হয়। ২, এমের ( 00100 ) £ বিজ্ঞানলম্ম 5 নাং নাতি কম 
দিকোককম (1, 41০০০০৮]%)। ইহাও খুব প্রাান 
উদ্ধদি। ইহা শুক অঞ্লে জন্মায় । স্পেন, ইতালি, 
জার্খানি ও রাশিয়ায় ইহার চাষ করাহয়। ৩, ম্পে্ট: 
বিজ্ঞানসম্মত নাম ভ্রিতিকম ম্পেশ্তা ([. %01ন)। ইহাও 
একটি পুরাতন প্রজাতি । ভূমধ্যসাগবীয় অঞ্চনে, বিশেবতঃ 

ভা ৩১২ ৮৯ 

গম 

স্পেণে এখনও ইহার চাষ হইয়া থাকে । ৪. পে'ল্যান্ীয় 
গম . বিশ্বনমম্ম ত নাম ভ্রিতিকম পোলোনিকম (এ. 1০1০- 
11017) ) 1 ইহা] অপেক্ষাকৃত আশমুণিক | গাছ 
আঞ্চারে বড, কিছু হহার ২» সপেব পরিমাণ কম | স্পেন, 

ইতাঁপি, ইখি ধপিষা, হুকীঙ্গান £ছিতি দেশে এখনও ইহার 
চাষ কব হয। £, পোশাড গম (0০0810197 ৮11640) 

নিজ্ঞানসম্মত শাম ভিঠিকম ভিগিদম (81501 )। 
ইচার ফপন কম ও ইপ্যাহের বাহিবে সাধারণ ইহার 
চাষও কম। ৬ ক্লাব গম. বিভখানসম্মত নান জিঠিকম 
কোম্পাকৃতুম (15০01১06102 ) | ইহ] অঞ্চবব ক্ষেত্রে 

জন্মাতে পাণে। মখা হগবোপ, হকাস্তান ৪ হবিএপিধায় 
ভার চায় হন । ৭. ম্য'কাবোনি গম বিদ্ঞানসম্ম ত শাম 
তব কম (2 71010 )1 বগাদন ধরিষা ইহ| 

পৃথিবার শু অঞ্চলে চাষ হইয়া আমহেছে। স্পেন, 
আননিবিযা, ভাবভন্ন) বাশি ও আদেপকার কোনও 

কোন ৭ অঞ্চলে ইাব চাষ হইব থাকে । অপেক্ষাকাত পক্ষ 

অঞ্তল ভহাব ঢাণ মঙ্গব। ৮. টিমো শাভি গন - পিজ্খান- 
সম্মত শাম বিতিকম িমোন্াীতি (2 001976018 )। 

রাশ্মাঘ আন্িত এহ প্রজাতর গম মহজে রোগাক্রান্ত 
হথ না। উল্গাবে গন বিজ্ঞানসম্মত নার হি কম 
হশ্গাে বা 21126 11 ইতাহ ফাবাবণভাবে পুথিবীর 
বিশু অঞ্চলে শিক ণণ্বঘাণে চষ কবা হহইযা থকে। 

শুনব ন তিশাততঞ্ জনবা (5 গমের চাষ ভাল হয। 

তত: পা ২৩ পেণ্ট মঠাব পরিমাণ এব চাষের 
সমবে না ৭২১৩ দিন গৃষ্টিপ প্রয়োজন | উদ্ধ আহ জলবাযু 

এ 

বি 

৪৯ ৩ 

পাপিক শি 

গম টাষের ঠাযোগা নহে | চালেন জগ্য পণথুকদম বা 
তা ধোশ্রাশ মাট উত্কুই। জমিতে কাল সমাম, 
পটা পাম, পাইট্রোজেন ও কমক্বাম যথেষ্ট পাধিমাণে 
গানটি] আব্্াক | 

৩142 পশুশবব প্রথম সগাহ শাগাদ গমেব বীঙ্গ 

বন করা এন। মাটিতে সবুজ সাব দিব,র জন্য 'অপেক 
সময গতম জমিতে ছুন মাসের শেন দিকে শন, বরবটি 

€%৬ ৩৭ চা সবা হয ও প্রায় ৮ সপ্তাং পণে সবুজ 

গাছগ্র্নকে পাঙন দিষা জমিতে মিশাইযা ও দুধা হয) 
এহ গাহ এলি হহতে প্রচির শাইট্োজেন জমিতে সঞ্চিত হয । 
সবুজ সা” বাতীত আযখোনিয়াম সালখেট, স্বপাবফসকেট 
£ভৃতি পাসাযনিক সা ৪ বাবহাব করা যায। পতি হেকুর 
জমিতে ১১৫ কিলোগ্রাম আমোনিধাম মালকেট ও ১৩৮ 

কিলোগ্রাম স্থপাবক্পকেট সার প্রয়োগ কবা বিধেষ। 
স্বপার্ফসফেট সার বাজ বপনেব পৃবে প্রযোগ করিতে হয। 

জমিতে খারিফ শম্ত উৎপন্ন হইয়া থাকিলে গমের বীজ 



গম 

বপনের সমযেই আমোনিষাম সালখ্টে সার দিতে হয, 
নচেৎ জমিতে বীজ বপনের পর প্রথম জলসেচেব সময এই 
সার পলা উচিত। জমিতে সঞ্চিত জপ কম থাকিলে 
বীজ বপনের প্রা ৪* ধিন পরে, ৬০ হইতে ১০০ দিনের 
মধ্যে এবং গমের দানা গঠিত হওযা লময-_ অন্ততঃ 
এই তিন বার জমিতে জপমেচেখ গ্রযোছন । দেখা গিখাছে 
যে, গম ও ছোলা বা মটর সমপবিমীণে মিশাইয়া একতে 
চাষ কবিলে গমের উতৎ্পাদণ বাডে। 

দ্বে 4৯, ঢ, 7011, 500129700 7309£019, 091550১1952 ১ 

[১.:0. 101)2)8, 168) 19156. 11600 01 চ/1৮4 
7709/0001, বত 105]1)1, 1991. 

সনীলকুমী? ভষ্টচার্য 

নব্য প্রন্তব যুগ হইতেই মাচষ গমের চাষ কবিষা 
আসিতেছে । প্রাচীন কালে সঙ্গবতঃ যব ও এখের গম বন্য 
অবস্থাঘ পাশাপাশি জন্মাইত এবং মা কৃমিকাধ আন্ত 

কবাব পথ এই দুই শশ্ই প্রথম চাষ কপিছে থাকে । বোধ 

হুয় পশ্চিম এশিগায় আঠমাশিক ৬*** খ্বাইপূবাঝের পুবেই 
গমেব চাষ আরন্ হয়। নবা প্রস্তর যুগে মধা ইগুবোপের 

বিভিন্ন দেশে এমের গমেব চাষ প্রবতিত হয । মিশরে গস্থরু 
যুগেব শেষ দ্িকেব কোনও কোন9 অযাব্বিতে শবদেছের 
নিকট রক্ষিত পানে এমের গম পাওয। গিধাছে , নীগ পদের 
উর '্টপত্যকায় ক্রমে গমের উৎপাদন যথেষ্ট বৃ পাঘ , 
মিশরে পুবাতন রাজো ( গুজ্ড কিশডম, আগ্রমানিক ২৯৮০- 

২৪৭৫ খ্রীগ্রপুবান্ ) শশ্যাগার এমেব গমে পূর্ণ থাকিত। 
নুমেপীয় সভ্যতার আদি যুগে (আনুমানিক ৪০০০ খ্রষ্টপৃবা) 
স্থমেরের অধিবাসীগণ গমের চাষ শেখে এব তিগ্রিস ৪ 
এউফ্রাতেস নদীর মম তল ভূমিতে উহাব চাষ কবি ঠথাকে ' 
সিন্ধু ছেশে মহেগো-দডোর (আমমানিক্ ২৮০০-১৫ ০০ 
খ্টপূ্বান্ধ ) ধ্বংসন্ুপেও গম পাগমা গিয়াছে। প্রান 
ব্যাবিলোনিঘ। বাজ (আশ্ুমানিক ২১০০-১১০০ স্ীষ্টপৃর!ব) 
এব* এশষা মাইনবের হি হী পাঙ্জো (আনুমানিক ১৭৭০- 
১১৯০ শ্রীষ্টপূর্বাৰ ) অন্যতম প্রধান খাগ্যশশ্য ছিল এমের 
গরম । পরবতী কালে বিশেষ» গ্রীক ও রোমান আমলে, 
ই9বোপ ও এশিয়া ক্রমশঃ এমেন গমেব পরিব্ন্তে বিজি তু 
আধুনিক প্রজাতির গমের চাব প্রচলিত হয়। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগা যে, আমেরিক। মহাদেশে আম্তেক ও অন্যান্য 
আদিবাসীদের নিকট গমের চাষ ও ব্যবহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত 
ছিল, তাহাদের প্রধান খাগ্ভশন্ত ছিল টা । 

বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আজেন্টিনা, 
দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিযা, দক্ষিন রাশিয়া 

৪৬ 

গম 

বিশেষতঃ ইউক্রেন, দানিযুবের সমতল ক্ষেত্র, ফ্রান্স, হপাযাণ্, 
পোণ্যাণ্ড, ধক্ষিণ-পুব ব্রিটেন, ভূমধ্যস।গরীধ অঞ্চল, উত্তর 
& মধ্য চীন, উত্তর-পশ্চিম ভারত, পশ্চিম পা্গান 
প্রভৃতি অঞ্উল পৃথিবীব মুখ্য গম উৎপাদক অঞ্চল বলিষ। 
বিবেচিত হয়। ভারতে উত্পন্ন গম সমগ্র পৃথিবীর 
উত্পাদনের শতকবা প্রাগ 9৫ শাগ মা। ভাবতের 
উপ্নুপর শ্রাদেশ, পাঞ্নাবহবিধানা, মধ প্রদেশ, গুদবা 
মগারাঈ, খাজন্থান, শিহাব প্রভৃতি অঞ্চলের গম টৎপাদন 
টপ্েখযোগা | ১৭৫৮ ৫৯ আগত ভাবতে মোট গম 

উৎপন্ন ইইথাছিণ প্রার ৭৫২০০*০ মেট্রিক টণ, তাহার 
মধো বিভিন্ন রাষ্যেব উৎপার্দন (মেট্রিক টনে) ছিল: 
উন পর্দেশ-- ২৩৪০০০২, মধ্য পদদেশ- ১৭৩০০০০, 
পঞ্জ।ব_- ১৩১৭০০০) ধবান্বাই - ৭৯০০০০) বাজস্থান 
৭১০০০০,বিহাব ৩৫০০০ এব" অগ্ঠাণ্য খাজা - ২৮০৯৭৩। 
সমসামণিক কালে ভাবতে প্রান ১২০০০০০০ হেন ব৪ 
অদিক নিচে গমেব চাষ হত (কিখি' দ)। 

উন্তর গ্রাদশ, পাব হবিযানা। জায় ৪ কাশ্মীর, 
হিমাচল প্রদেশ, গুদরাত, মহাবাই। বালহ্থাণ। শিহাব 
প্হি অঞ্চলে গম গহাতম শুখা শাঠ 11 আসাম, পশিন 
বৃক্ষ, পরডিশা, কেখল, যাশান ভা এ বা? গমের বাপহার 
কম। গম পরান 5: আগা, মন্দ সুদ কপে খাছ 

বাবছত হইঘা থাকে । গুলবার অঞ্চল আশিক ৩৭ 
গমের খ্টিডির প্রচলণ মাছে । 

গমে শঙকবা প্রা ১২ ৩।গ সপ, ৭২ শাগ বাঝো- 

ভাইড্রে। ১২৫ ভাগ পোটিন, ২ ভাগ জে দার, 
১৫ ভাগ মইন শবণ মাএ পরিমানে খিখামিন, 

বাইবো*]1ভিন, শিষাসিন, পাইপিডকসিন, প্যাতটাতেশিক 
আসিড প্রতি বি-বগী[ িঠামিন খাকে। চালের 
তুলনাৰ গমে প্রোটিন ৪ নি বি এর পাপমাণ অধিক । 
আনশ্য অগ্যান্ বু উদ্ভিদ প্রোটিশেৰর মত গমের 
প্রোটিনেণ সকল প্রকার আ ক আমাহনো আসিড 
নাই। সেদগ্য খাছাগুল্র ধিক দ্যা গমের প্রোটিন মাহ 
মাম ডিম বা ছানান প্রোটন মপেক্ষ। নিক । গমেৰ 
প্রোটনগুণির মধ্য গ্লায়াঙিণ, থুটেপিন প্রন্ঠতি উল্লেখ 
যোগা। গমেধ কাবোহাঠদ্রেট মুখাতঃ শ্বেতমাব বাজ্টাচ , 

ইহা ছাডা কিছু শর্করা ও অগ্প কিউ সেনুলোন ঘটিত 
তন্কও গমে ণঙমান। অইজব লবণের মবো ক্যাপসিয়াম, 
ম্যাগনেপিমাম, পঢামিয়াম ও ফসফরাম -ঘটিত লবণ 
উল্লেখযেগ্য । কিন্ত গমে কাইটিক আ্যাগিড নামক একটি 
ফসফরাপ-ঘটিত পদার্থ চালের ভুশনাগ্ন বেশি থাকে ১ ইহা 
খানের কাপনিয়ামের বিশোষণ যথেষ্ট হাস করে। 

2৮ 

৮ 
স্ 



গক 

অ।টায মযদাঁ তুলনাধ গ্রোটিশ, ভিটামিন, মসফরাঁস, 
ক্যালসিয়াম ও তগ্র পলিমাণ অধিক ১ সহমানে বিভিন্ন 
উন্নত দেশে মধদান সহিত অঠিপিঞ্ত থিখামিন, খাবো 
প্ল্যাভিন, নিয়াগিন, কালসিযাম ৭ তহ মিশাইফা দেওয়। 
হয। শ্রগিষ্ঠে ময়ধাব তুলনাণ পোটিন অনিক, কিম 
শ্বেভ্পার কম। তঙ্কর পরিমাণ কম খ।লায আটা বা 
মযদার ভুপনায জি সহজপ।৮। 

১০০ গাম গমের খাছ্চমুশা প্রায ৩৮০ টিগোবশবি 
(খাছ এ), ১১৯ গ্রাম আটিণ খাছ্যমূণা গা ১৯5 
কিলপোকাশিরি। কিন্কু ১০০ গ্রাম ওাঠের খাছমশ্য 2াএ 
১২০ কিশোকযাপবি | 

দূ] 1. 7০০60, 11210450017 60 11161301217 

0] 11610 0101), ৬০1] [, [010101১1015 1930, 

90801৭01071 0010০ ০06 00০ [00171154 [911017১, 

1)61১০100001)6 0 55500017010 এ 9০0০171 4১008119, 

91001501021 76101-73001, 7958, ০৬৮ ১1, 1958. 

দেবাজ।[ত পাশ 

গমক মগীতশাগ অগ্রসর বের পম নকে গমক বল 
হখ। “টি গুণ কটি বিশেষ শিতঠ সন্তান হই | 
আন শরণ হাথ ্ান্বন কবিরা একবার ব “বাধক- 
বাত দষ্চা ৩ হণ তাত কে গখটি আগা এয হয । 

এপ ৭ গা] গমবেণ উচু শাহ | পণ্নানে প্রপ" 
শত গণ বীশা এ। শব বাচ্যে বচ 2 বাধ গমের ব্াল্হাৰ 
আন | 

শার্দেব, স ৩21, পাগদেন, সা *সমযসাব। 
নালা 

ঞ 

না 
জ 

পন 

গম্ভীর। 11৮5 নকছব প্রচলিত শোকশী 5 | পেলানৰ্ 

মংাদেবকে গ্রামের প্রধান এব ধু্ধ ব্যর্চি হিসাব হণ 
করিগা, সমাজেন ভাল বশ যাহ। বিতর জগা ভহাকে 
পায়ী কবা হয। তি বসব গঙ্ীবার দশে" এন ১এন 
গান রচনা] কণা ৮য় বং ঠহ সব গান ঈন্নণন বাছুনাতি 
যুবক যেসমস্ত কাজ গত এক বসবে ঘটধাছে ,সগুনিব 
সমালোচনা থাকে । শিছা শুতণ গীত ব্চপা হদ্রাাতে 
গন্ঠীপা সুর এবং বিধণ সম্বন্ধে অহ যাবতীর লে গমণা: 
হইতেভিন্ন। গাজন' ৪ । 

দ্র হরিদাস পালিত, আগছ্যের গস্থীবা, মানদহ, ১৩১৯ 
বঙ্গান্ধ ) মণি বর্ধন, বাঙলার লোক্ণু ত্য ৭ শীতিইবচিনা, 
কলিকাতা, ১৯৬১। 

ভারশচত্র ১নবতীঁ 

৯১ 

গয় 

দায়ী ২৪৭১৭ * ২৫০১৯ উন্তর এব্* ৮৪০ 2 ৮৬০৫ 

পূব] বিহাণ পলো পাণ] বিভাগের জেলা। আয়তন 
১২৩৯১৬ বর্গ কিলোমিটার (৪৭৩৬৬ বর্গ মাহশ)। এই 
জেলাৰ টন্তুবে পানা চেল, পন দিকে মুক্ষেব এ 
হাজাবিবাগ জেলা, দক্ষিণে ভাঙজাপিবাগ & পালামো লে না, 
পশ্চিমে শোণ নদী । হেলাব »দর ও প্রধান *হর গথা 
ণঠ ছ্েলোব প্রাক কেন্দ্রঙ্থলে অবন্থিত। 

১৮৬৫ খ্রাাবের পর গযা জেলা গমা) আবহালাবাদ। 
ঈরঙ্গাবাদ নপ্ধাদঁ_ এই চারিটি মহকুম। লহমা 
গঠিত হন। 

সমু“ ৯ইতে দুরত্ব বেশি বলিমা অনবাতু চরমভালাপন্ন 
'র্থাৎ গান্মকাশ গচণ্ধ গণম ও শীভকাতে শীব শত 
গ্রভত হয়। শাবধিক ঠাপমাহার গড গ্রীক্কানে ৪৯০ 
ফেছটগ্রেড (১০৫ ফাবেনহাট ) ও শীএকালে ৮০ সেন্টি- 
গ্রেড (6৭* যাবেশভাই৮ 11 গ্রীক্ষকালে ল এবাঠি 
ত*1 সাথিক বৃষ্টপারের গড ১১২৩ মিলিমিণব (9৫ 
ধিঃ )| 

উপ্তকঠি শন্সাবে জেপ টি প্র নন: দুইটি ভাগে 
গ্রুপ বেষ্রাত পর্সিণেব পাপতা অগ্কণ অনরবব, 

উনের পাললিক সমরমিব বিশু ত আ শে 
কণা হব «৭ জ্সেচের বাবস্থা দাছে। গ্ঘা হলাব 

তি 
শি 

৯ 

পিশুও্র | 

নত বৈন্ন। 

বিল্ত খাদক উদির অবাস্থ। কতিপা সহি পৰি 
১।শ ই সন: ৬ডাতয়া ভাছে। ইহাদের মধে। গঞ্, 

পপ দ ণ্ণতণ ত্ঠ্িণা পবন্মালা উদ্দেখযোগা | শর্মার 
[দিখ। পাহাড় (৪5১ মিটার ব। ১৪৭২ ফু ) বাতা 5 এই 

সল্। পণ্তমালার স্টচঠ] আর কোথাও ৩০৮ মিছান 
(১ **ট 1 'আতক্রম কবে নাই। পিচ্ছি্ পাহাডগ্রলিব 
সধো মাহৰ পাহাডের ট৯৮ পাই (১৮৩ কমটান বা ১৬১২ 
«*)বাধিক। গষা শহবেৰব ২৪ কিলোধিার (১৫ 
মাহপ) উন্ননে বাবর ও পশ্চিমে পহবা পাহাড হজমে 
৩০৬ মিঠান (১০২৩ ফুট ) ৪ ৩৫৭ মিটার (১১৯২ যুট ) 
ড%। 

গধ] ক্লোব শলগ্রপাততেব মধো হোহানা ও কাকেলাট 
_ বখযোগা। দেলাব নধা পি ঈন্তববাহিনী, হোতনাগপ্রশ্বব 
মাশভুমিতে উত্পনন হইথ] গ্রাথ সমান্তবাপণ গর্তে এব্াহত। 
বর্ধাকালে ন্দীগুপি জলে পরিপৃণ ও খরম্সোতা ছাকে। 
ভ্াগা সময একমান পুন্পুন বাশীভ অন্থান্য শশগ্ুণি 
প্রা শুকাইযা ধা । জোর প্রধান নদী শোণ। প্রান 
শাম 'হিবণাবাহ্। অন্তঃসপিলা কন্ঠ নদী জেলার মা 
দিয়া গ্রবাহিত। হিন্টুগণ এখানে পিওুধান কবিষা থাকেন । 
অপি, মদাব, ধাগযা, মোরহর) যমুনা, পইমাব, ধাধব, 

তু 
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গয়। 

তিলাইযা, ধনার্জী, সক্বী প্রভৃতি জেলাব ম্নবান্য নদী । 
নদীগুপির বর্ধাকাশীন বন্য! গুতিবোধকণে পরিকর্ণন। 
বপাধণেব কাজ চলিতেছে । 

গয়ার প্রাচীনন্থ ৪ নামকরণ মন্মানসাপেক্ষ | গয়া- 
করের নামানুসারে শহরেব গয়া নামকরণ হয বিঘা 
প্রমিদ্ধি আছে। গয! শহর হও ৮৯ বিলোমিঠার 
(৫1৬ মাই7) দে ,বাধগধ] বা বুদ্ধগযাব প্রমিণ বোবিধ ম 
তলে গৌওমবুদ্ধ স্গোবি লাভ কবেন। এই কাবণে 
বিশ্বে ধর্মের ইতিহাসে ন বৌছদ্গতে শয়্াব শরুত্ 
অসাধাবণ। উন্ত' ঘটশাব শ্বতিবক্ষার্থে বোদিদ্বহেব পাশে 
একটি বিশাপ মন্দিব নিমি* হয। পধঙমান কাশ 
এখানে একটি বুহৎ মন্দির অহ । ইঠাব পিশাণক্গাপ 
সঠিক জানা যায না ভবে হ্বীট্থ একাদশ শনন্ধীতে 
ব্রঙ্ধ দেশের বৌদ্ধ রাজ। এই গাচীন মনিগিব্ধ অস্কার 
কবেন। 

আগঞ্মানিক ৩৬০ খ্রীছান্দে এ্পুব শেব [দি শীষ খাজা 
সমুদ্রগু-ঞ্র সঠিতি আদব সি-হলেক বাজা মেঘণচাব (মাগ - 
যেগ স্বাপত তখ। তিলি সসাণেৰ মঞমতি সখা 
সিহপীঘ বৌদ্ধ যারী্দর পাসের জন্য একটি ভবন এব 
পবিত্র বৃ্ষেব উত্তব দিকে “বটি বাখবিহাব হিশান কবেন। 
চীন দেশীয় সবিরাদক বাঁ তিক্ষ ঠি৬ণন পা (খন 
সগম “তাকী ) এই বিহাব এ অগ্ান্য মন্দিব, চ*৯ পণ 
বিচার প্রন ভাল সমু ও আনাহাবিত হত বশন। 
করিযাছেন । সিহশীঘ বৌঞ্চত্হাবে খন ফহশাবিক 
বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিন্ণে। খরা রবোদশ শতাদাতত? 
বোধগষাথ পি হীন হদের বিশেষ পঙভাব ও €তিপছি 
ছিল এব ইহা বোগ্ধ পমের একটি সিদ্ধ কেন্্রণপে গণা 
হুট । 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাবেব শিপাহী বিদোগহব মমঘ গম1৫-শশব 
কয়েকজন 'শমিপার ক্াধানতা ঘেন। কবিবাহিশেন। 
উহাদের মধো ঝাঞজ্জগিব পবগণার হাখধদধর আলী খা, 
অরগুযানের গুধর পিহ ও বুশন সিহের নাম ডলে 
করা যাইতে পাবে। 

গয়া কৃষিপ্রণান দেপা | উৎপন্ন শস্তের অপ ধান, গম, 
বাপি, ভুট্র) ছোপা, কগাই, "সডস্প, খেনংবি, তৈশ ঈ্গ, 
তুলা, ইক্ষু ইত্যাদি প্রথান। জেনার বণঞ্জ সম্পদ পাক্ষা। 
জেলার দক্ষিণ অণ্শে বনু অন্ব খনি গাছে । 

১৯৬১ খ্রীষ্টান্দের জনগণনা্ধাযী ১৮১৪৬৭৪ জন পুরুম 
ও ১৮৩৩২১৮ জন নারী মমেত জেলর মোট জনস"খা 
৩৬৪৭৮৯২ | গয়া৷ শহরের পোকসংখ্যা ১৫১১৭৫ জন, তন্মধ্যে 

৮২৪১২ জল পুরুষ ও ৬৮৬৯৩ জন নাপী। জেলায় 

লি 
টে 

৯২ 

গয়। 

প্রতি কিলোমিটারে ১*৬ জন (খর্গ মাইলে ৭৬৫ জন ) 
বাস বগে। 

জে্লোন প্রধান ভাসা বিশদ্ধ মাগহি বা মাগপধি ব। 
বিহারী হিন্দী । 

গথা শহবের গধযাবাণ? জাতি গথ| জেলা ছাঁড়া অন্ত 
কোখাণ দেখা যায শ|। গযা জেপার গোবিশপুর গ্রামে 

গমুততিপদক ( মিত্রপুলক ) মগদের সন্ধান পাদ্ষা যায়। 
১৪৫ খীষ্টাঙ্ষে গথা। প্রযম সব কারি ইশ্তেজী বিদ্যালয় 

হ্াপিও হণ । ১৯০১ খ্রীঞান্দে গমা ও ইধঙ্গাবাদ শহরে 
স্থাপি৩ বলেন দুহটি এই জেন সবপ্রধম বশেজ। 
বতচা,ন শিক্িত বাবরি মোট সখা] ৬৯৯১২৯। গ্মখে] 
৫৭১০০ জন পুরুষ ৫ ১২৭৩৪৬ শন পাপী । 

সম্প্* বোধগযা । মগধা বস্ববিথালবের কেন্দ্র প্রতি 
ইহহসাছে। 

জেশাব ১২৬ মাধাবণ গ্রষ্থাগাণলর »ধ্য গঘ। শহরের 
দুইটি গ1চীনভম | পথখটি গছ পিত হম ১০৫৫ শাগ্তাছে 

প*্|নে ণহ লেলা। ৬১টি হাস শান ৪ ডিসপন 
পাবি আহ ঘতগ্য তা শডইটি জাত এপ দি শিএনগশ 
বব” & গাহে। 

গং] তের গবিপ্ন পান্থ] বে এ পাপ 
সভতকবত পাস বুজি গান, | চন ১০ কিশা 

নিটাব( ৬৮ মাত) ৭ নেপাল সাথাত বু উগলা বাহ | 
গা শপ ( ১৪০৭৮৫/৩৫ ক ৭ ০৫০৩টির্িপর ) 

গল*্ধীব দক্ষি 17০1 শবশ্থি | হঠা] গগান।ত) গমাপুরী 

বা গ্যাক্ষের নাট শ গিটিত | 
গ্| পত পেশ তব “বটি জএন। গাঙগনার পথে 

বিকাতা হঠ5 গণাব দহ 052172011ম্যাণ (৩১ 
নান) এব শা কড সেকশনের পথে ৪০৭ কিখে। 
মিঞার (২৭২ মাহশ)। 

গণ! শহরের অনধিক ১১ কিলেমিতর (২মাই [) 
পুবে একটি গম ৬শ্রণাব বিখানবন্দব আছে । 

শোথ ন্ধী নাব্য প্নিয়াই হহা একমাধ জল থ | অন্য 
নাধাগুপি গ্রাক্ষকাশে শষ খাকে | 

জেশার ঈউনিয়ন বোন্ড ৭টি 9 মিউনিসিপযাপিটি শট | 
গা মিউনিসিশযাপিটি গঠি ৩ হয ১৮৬৫ হ্বীছাষে । বর্তমানে 
এই মিটনিসিপাশিটিব বিস্তৃতি প্রা ২৯ বর্গ কিশোমিটাব 
(১১৭৫ ধর্ণ মাইল )। 

গঘা শহবের বৈছ্াতীকরণ সম্পন্ন হয় ১৯৩৩-৩৪ 
খ্ীষ্টাঝে। 

ভারতীয় তীর্থের মধ্যে গয়া বিশেষ গৌরবের 
অধিকারী । ইহ! শ্রেষ্ঠ পিতৃতীর্থ। গয়ার বিষুপাদপদ্ধে 
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গরদ 

পুবপুরুষগণেব উদ্দেশে পিথধান ঠিনুদেণ অবশ্যক £ব্যকর্ম 
খলিযা বিবেচি 5। বিষুপা॥ মনিব গলাব মন্দিবের গপো 

সবপ্রধান। এখানে লিফব পাদপন্ পর্গিত আছে। 
আশ্বিনেস কষ্ণপক্ষে গয়াব পিতৃপন্গেব মেলা প্রদিদা। 

বৈশাখী পুণিমাঘ পুছ্ছগণার বৌ অনিবেপ নিকটে 
একটি বিবাট মেলা পসে। নবীনগরে গামন্দিবের নিকটে 
কাঙিক ও ঠৈর মাসে ব্খাবশালিগঞ্ থানার শঙ্গত 

থেবা নামক স্থানে এব সখ মনবুমাণ হযাভিবগঞ্তে 

ফাল্গুন মাসে শিবধাবি উপলক্ষে অন্রষ্ঠিত গেপাণ উন্লেখ- 
যোগ । 

দ্র 0.0, 205৮ 008001])05, ঠা 1915016 
03020066507, 1১7003, 1957 ১ 00715145 0/ 

17141421201 1০0 2:০1 7962, 1967 06751/5, 11791 

70744140191) 19001, 1)৩]1)1, 0902. 

পিণন)দাব মোন 

৬৪ প্রণাণ মনুমণ।র 

পারদ ০ েশপ্মর পাকাণো স্তাষ বারি বকি। 
25 বেশমের ওসি তত৬ ভুএম হেক্স ১ নাহর বা হন 
তাহাকে বালে বাচা দেন । বাতি নেশন স্থতা হও 

০42 পাকাঠব? ৫৮ খ্ীহচাস গবণেশ বাড বোশা হয। 

গণদের কাচ শান। কনের হু) ৪ধএ নন াড়লার এ 5) 

০]ধাণ দান, শকশালার বনাল। চার 9 সনবনাধ। 

স্৭1১৭ মে বিন হাসন সাড এ জামা! নর তল দাশ 

হ)াণি ০1গখা যাব) তাহা ৩খাঝ হন বাছ। বেএ নে প 
£*য়। উষার £চালত নাম মি গবধ উভা অগা 

অপেক বেশি ঢেকুসত | বাট] দেনেব হান।াবাশর 

মাঞাপুব এব বাধুডাব বন্্ণব ৪ হোন ঠথাধ গণ |বশে। 

প্রাপর্থ। মাদাজের কাকাপুরদের গরদের শা ডদহ সুনাম 

আছে। বেশন। দ্ু। 

গ 

373 তল লপ 

গরুড় বিষ্র বাহন । কম্াপনন্দন গড বিনতাব তাৰ 

পুর । এহ মহাবলশ।শী পক্ষী মাতার সাহাষ। ব্যহীতহ 

অগ্ডভেদ কবিষা জন্মগ্রহণ করেন (মহাভাবত, আদিপির, 

২৩1৫, বঙ্গবাসী সংস্কবণ ) ও ৩২মশাজ প্রকাণ শবার নাও 

করেন (এ ২৩৮ )। খগ্বেদে হান ও।ক্ষণ (১৮৯৬, 
১০।১৭৮)১ ) ৪ গকস্মান্ (১1১১91৭৬৪ ১০,১5ন৩ ) শামে 

উল্নিখিত। গাক্কত্রী মন গন্ধবগণের শিকট হহতে মোম 
অপহরণ করেন তখন গঞ্চড় পথ প্রদশণ করেন (এওরেয় 

্রাঙ্ষণ ১৮৬১ )। ক্ষুধাতুৰ গঞ্ড় যুদ্ধরত গজ ৭ কচ্ছপকে 

৪৩ 

গভ 

শক্ষণ বপেন (মহাভারত, আদি ৩০1৩ )1 ্কদ] 
বিনাতা সর্পগণোৰ ছশনার পে মিথ)াপণে পবাছি 5 হইম। 
সপস্রী কর্ন দাশী হণ (ই ২৭১৩)। জানাব দাসী 
অপনযনের জন্য গরুড সর্পগণের শিদেশে (১৭১৬) 
দ্র্গ ভইতে মুত আগহর্ণ করেন (৬ ৩৩১৯) | পধিসধো 
শিখ গরুকে অমৃত ভক্ষণ না কখিঘাহ প্রত আনথন 
করিতে দেখিগা অত্যন্ত সমু হণ € অমুষ্পান 
প্যতণেকেও অমরাহের বব প্রদান করেন £ব গকুডনে 
নিডেব উপরে অর্থাৎ পতাকায় শ্থান দাণ বরেন (এ 

১) গছকচ্ছপ' দ। 

ঙ উ ৩৩1১ ৩০ 

খে $ 

রী [নাত পোল মী 

গরুড়পুর।ণ পুরান 

গর্ভ গন্বারণ স্থহ্াপাধী প্রণীব বৈশিগ্ঠা | কিন্তু হ'সচথু 
(প্র্যাত্পান)-জা শীয় স্ন্থপানীবা গণ বুশ করেনা, হভাবা 
পাখির ৮৩ ডিন পাডে। কাঙ্গাক-জা তয় হুলপাধীবা 

রি ববে বে, কিন্তু গত ভাশবপ বুদ গবেই 
পনের জন্ম হখ) সেহু অপুঠ সন্তানকে দেইম লন 

দালতে লাখিযা তারা পালন কবে। কি মু) বানব, 

গো মহন) মা খাশী পাটা £ভতর নেত্র গুহ পম কপে 

বাধ ত হত্ধাণ পলে সন্ভাপর ওক হয। মারের শেবে 
নাণব গতধারশব ।ল গডে শান ১৮০ শিন। 

পু «এ বীর গমের যলে হীর জনন ওহে শুক্রাণু 

“ ডিহ্ব'খুরমলনে শতসকাব হয়। দপিন *“বাধগিকে 
বুশ শিনিপ ডি । পিখিও ডিন্গটি কোববিহ"ভনের 
৮1৭ কোষে রণ হ ৫ ভব) 

মাসি] পৌছায। দাধকে ডিহ্বাশ সূ চর পরিষানে 
০গ্াজেণ্েশেন বৃ" নি [ন ক্গিত 

বাদ ডিস:ক ভীল। |ব অভ)প্রে সস্থ্ু 

£াধা কবে ৪ এ সংঘপ্জিব স্থানে ফল (প্লাসে) 

£ কবে। “দা শত োজেন্টেবান অগাধুর গাষে মাস 
পেশ সগা বাডাইযা জথাধুকে সন্কান-বারণে সাহাধা 

কবে) জবাব টিপু ৪ গশ্বিগ্তালর যথেষ্ট €খি ঘটায়, 
নগাণুব সকোচন বন্ধ বাখিণা জণকে জরাত,৩ বধিত 
হইত দে") গন্কালে মাসিক খতুস্রাধ বন্ধ বাখে, জন্ম 
নাশীকে গুসাবিহ কবিযা সগ্তানজম্ের পব ঠশম্ত কবে ও 
স্তনের গ্রন্থিগুপির বুদি ও বিকাশ ঘটাব। গঠবতী নাব'ব 
দেখে ফুল হইতে ঈস্টেজেন ও প্রোজেণ্টেবোন নামক 
দুইটি প্রী-যৌনহর্মোন এবং কোরিয়নিক গোনাডোট্রোপিন 
নামক একটি যৌশাঙ্গ-উদ্ধীপক হর্মোন ক্ষবিত হয়। 

নও 

ঘা | 
হহতত 

র্ 



খভাধান 

জরাযুর মধো প্রাণ ক্রধশঃ আযতনে বাটে ৪ উহার 

দেহে বিবিধ টিন ও অঞ্কেব বিকাশ হইতে থাকে । 
নির্দিষ্টকাল গর্ধারণের পর ডিখ্বাশয ৭ ফুল হইতে হোন 
ক্ষণ কমিষা যাঁষ। তখন পিটইচারে গ্রন্থি হইন্ডে 
অকৃসিটোমিন নামক একটি হোন ক্ষরিত হয়। বঞ্ডের 
প্রবাহে জরাখতে পৌছিম] ইহা জবাশুবে সবুচিত কবে) 
কলে সন্থান জরাধু হই» বাহিব শইযা জঙ্সনাপীর মধা 

দিযা আসিয়। জন্গ্রহণ কবে। সন্ভানজন্মে পর লরাু 
গ্রভৃতি অঙ্গ এলি কমে গ্রাকাগণ্ অবস্থায় ফিবিখা যায ও 
মাসিক ঝতুক্সাব আবাব ম্বাবন্ত হয। গতকালের শেশ্দে 
মাতাব স্তন হইতে দ্বপ্ধক্ষরণ আব হয় ( ছুখ প্র )। 

গভমধার হইযাছে কিণা, তাহা শিশথ করিবার অথা 
নানা পরীক্ষা খবস্থা আছে *মবো আশাহম ওফ ন্দেক 

( /850176177-20107051) পবীক্ষানাণী অনু ম। মে 

ণারীব গদ নিবূপণ কবা হইবে, পণ পশীক্মাব তাহার ম্ 
অপ্র'পবয়স্ক ক্বী-ইছুরেব দেহে ইন্জেবৃশন ববা হয। বযেক- 
দিন পরে ইদ্ভুবগুবিকে মাবিণ তাহাদের ডিছ্াশর পরীক্ষা 
করা হয়, গচ্বহী নারীর কেত্রে হদ্ুবের ডিছাশ্ৰে 
যৌনাঙ্গ-উদ্দীপক হযোণ ঘটিত পরিবহন দেখা ধায় । 

গঠকাপে দেহে পণেরে বিকাশ ও বুঙ্গিব হগ্য নান| 
উপাদানের যৌণ হয | এজন্য স্ধাগণ অস্কার হুলনায 
গভবছী নালকে দৌণক প্রাণ ৩০০ কিগোে।কগালবি সানেৰ 
খাছ বেশি দণ! প্রয়োজন। এহ খাছ প্রোটিনের পরিমাণ? 
সাধানণ মবস্থাব ভুপনাধ ২০ ২৫ গ্রথম অধিক নস] 
উঠিত। ভিটামিন এ, বি-কম্তেন। 
ভিটামিন এব লোহ) ক্যালসিফান, ঘমধ বাস, আনে চিন 
প্রতি 'অজৈব টপাদানও খাছ্যে অপেন্গাকত অধিক কা 
যুক্কিযুন্ত । হণ? প্| 

দরে ত্রে, ৬৬. 00110211106 11011701765 21171171011 

16190000101, 10110066017, 1942 1,1৬1. 1২00১০01), 

76066 48000706556 2710 19100101196 

17795101089, [01700 1942 , 8. 2. 1. 0617010১, 
776 19051010989 01 016 0675, ১০৬ ০18 1949 ১ 

4৯০ 95090100657 ৩৭, 81151821115 10195101029 ০ 

1615704145001, ০15, [ 8 [1 [,0710010, 1952. 

দেবঞ্ে।তি দাশ 

গর্ভাধান গর্ভোৎপাদনের উদেশে আচরণীগ্ অনুষান- 
[বশেষ | ইহা দ্বিজীষ বিবাহ পুনধিবাহ বা ফলবিয়া (ফল 
বিবাহ ) নামে পরিচিত ছিল । প্রথম বজো দর্শনের ধোল 
দিনের মধ্যে প্রথম চার দিন বাদ দিয়া যে কোনও যুগ 

সি, টি গভ৬ 

গাপগণ্ড 

দিনে ইহা করণীয়। ইহা মানবজীবনের প্রথম সংস্কার | 
বিবাহাদি অঙ্কারেব মত এই উপলক্ষো9 বুদ্ধিশ্রাদ্ছাদির 
ব্যবস্থা কেহ কেহ দিখা থাকেন। হবে তাহার গ্রচপন 

নাই। বগ্ততঃ সমগ্র অত্ঙ্জানটিহ এখন পুগ। পঞ্চাশ ষাট 
বছব পুব পর্স্ত এহ অঠষ্ঠানকে কেন্দ্র করিযা ঘবে ঘরে 
উত্সবে 'আডঙ্বব দেখা যাইত - কিছু কিছুশাতীয় নিয়ম 
প্রতিশাপিত হইত শ্বামী শ্বী মিপিত হইয়া নিব" 
পু'প্পাৎণবে হক শর্থাদান করিতেন এবং স্বামী পু 
পাশের উদ্দেশে গতের মঙ্গল কামণা করিযা বৈদিক মন 
পাঠ করিতেন । বখুকে বজোদশলের দিন হইতে আহারাদি 
বাপাবে অঠানু নিয়মনি্ ৪ সম ত ভইযা গৃহমধো দিনযাপন 
করিতে হই৩। শিদিঞু ছিনে একটি পু ঢণিঠে নানা রকম 
ধল বাণিখা তাহানে দেবা হত, এবটি গ্রন্থব খগকে 
সঞ্ন কল্পনা কবিণা পসবের আভিনন কলা 521 উত্মৰে 
নারীসমাতেরহ প্রাধাথ্া হিল । শুনা শীঠাদি "অনেক সময় 

শ্ী+ঙার সামা পচ্খন 7৮ বাপশনে খাবা গ্ী- 
পোকেব শতধাবণ গম শা চাও হঠলে শুটিবীব শানা রা 
আণুানণ পু» 4গে এ জাতীয় শাপা উৎসব হা 5 ঠক ও 

৭ »বণ রর 

গকাগড ৭ হবু ও গঞ্িব অন্বাহাান । পুশির বলে গান 
যে যী দেখ] দে) তাহাকে গসগকদ। গএগা] কতশে। 

চ79 2 গপান * পুষ্টি বলশে হইতে পা নান | 2 [এ * 
মেচে শাতোঠিলের অভাবে গণগপ দ[বে। 

থাহবযেগ গ্রাঙ্থ বু খাহববসিন পামক একটি হখোন 
শপুণ কবে। ণ্হ হমোশেব অখুঠে আমেোডিন পাকে । 
খাছ্যে আমোডিলশেব আহাপ খটিবে খাইবণেঠ গ্ুস্থিতে 
উপধন্ পবিম'ণে থহপকৃলিন উদ্পনন হইত পারে না) 
শে বাপ খাহবন্সিনিন পবিঘাণ কমিঘা যাষ। বকে 

থাইবকৃসিনের ম।রাপ ঠা ঘটিনেহ মন্তিদ্দে পিট্রইঢাবি গ্রপ্থ 
উদ্দীপিল 5ঠন| একে ধিক পবিমাণে থাহণগেও-উদ্দীপক 
হানক্ষবণ কলে ১ উহার প্রভাবে থাইরখেছেব অস্বাভাবিক 
বৃদ্ধি ঘটে ৪ গপগণ্ড হয। কিছ্কুথাইবষেডের বুদ্ধি সে 
পর্মাপু আয়োডিনেব অঠাবে থাইরকৃমিনের ক্ষবণ স্বা গাবিকের 
ডুলনায় কমই গাকিমা যায়, ফলে গোগীব দেহে গলগএ্ও 
ছাড।ও থাইরকসিনের অভাবজনিত নানা উপপর্গ দেখা 
দেষ। ইওবোপে আঙ্পস এবং ভাষতে হিমাগয়েব পার্বত্য 
অঞ্চলে এই ধনণের গপ্গণ্ের প্রকোপ দেখা যায়। 

কোন ৭ কোন? দেশে খাছোের লবণে সোডিয়াম আযো- 
ডাড নামে আয়োভিন-ঘটিত লবখ মিশ।ইয়! দিয় এই 
প্রকার গলগণ্ড রোধ করিবার গ্রয়াপ করা হইতেছে । 

তত ঙ 

৪৪ 



গল্য 

ছ্থিতীক়তঃ, পিটুইটাবি গ্রস্থির রোগে অতিরিক্ত মাত্রায় 
থাইরয়েড-উদশপক হরমোন করিত হইঠে থাকিলে তাহার 
জন্যও থাইরয়েডের 'মস্বাভাবিক বুদি ৪ গলগণ্ধ হইতে 
পারে। কিন্গ এনেত্রে দেহে '্মামোটিনের অভাব না 
থাকায় গপগণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্তপ্রাপ থাহবমেড হইতে 
থাইবকৃসিন ক্ষরণের পরিমাণ ও বাডে ১ ষশে এপ গপণগণ্ডে 
দেছে থাহবকমিনের আধিকা -জণিত ন!না উপসর্গ 
প্রকট হয। ইহ] ছাডা এই পধবনেৰ গপগণ্ধে প্রাযই 
বোগার চণ্ষু দুটি যেন অক্ষিগহ্বৰ হইঠে ঠেলিয1 বাহির 
হইযা আসে ( এব্স্-অপ্থ্যাল্মিক গণঢার )। কিন্তু এই 
শেবোক্ত উপপগটি আদৌ থাহবকমিনেৰ আধিকোর সন 
নহে) ইহাব জন্য দাবী পিট্ইগার গ্রস্থিবই অপর একটি 
হপ্োনের অতিক্ষপণ সেই হঝোণের নাম এক্স অপ্থ্যাপ্ 
মস্ প্রডিউসিং ফ্)ারীব বা হ, শি. এস | 

এওদ্বাযতীত থাহরষেছের টিগ্ুপুি বা টিউমাব্র জন্য ৪ 
গণগণ্ড হহঠে পাবে, মে ক্ষেত গশগণের সঙ্গে সে 

থাহক্ন্নেব আধিক্য -জশিত উপপগণগ্তল দেহে প্রকাশ 
পায। হারল দ। 

প্র ]. নু, 1১০80571706 11807401৫74, 10100010- 
0611)1719, 191), ২, 13106-1২15015 ৫7. 0২, 72100, 

10716 711)919 11077701765, [4017007, 19১১, 
দেবলোন্ত দশ 

গল্ফ হ্ুশ্াণে মন্তরমাণ পক্চণশ শশদীতে উদ্ভুত এক 
প্রকাণ খেলা, বহমানে পৃর্টিবীব বিডি দেশে জন্য 
»ইখ] উঠিয়াছে। গ্লীডাটি এইকপ বিতিন্ন ধপ্নেব কথে+চটি 
ডাগাধ (ধলা) সাহায্যে শাদা রতেরে এক ববারের 
ছোট ব্লকে নানতম সংখ্যক বাড়ি দিষা «কটি গ্রান্তব 
পার করা। প্রান্তবটি কযেক কিলোমিগাব (মাইল ) দীঘ, 
অসম ৬শ এবং তাহাব হৃমি-প্রন্কাঙি বালুকাবএল খা অন্য 
প্রকারের হইতে পারে । সাধাবণ "১ ওঠা কষেক শত 

মিটাবের (গজ) ব্যবধানে আঠাবট ঘবে বিশঞ্ত থাকে । 
প্রত্যেক ঘরকে "হোপ" বপা হয। ইই। মোটামুটি বুত্তাকাবে 
রচি সবুজ মন্গণ থাসের ক্ষুদ্র একটি ক্ষেত্র যাহাব মধাস্থলে 
একটি ১১ সেন্টিমিচার (৪ ৫ ইঞ্চি) ব্যাস এর ছোট গঙ বা 
'গাবু' থাকে । নির্দিষ্ট স্বানে খেলোয়াড তাহার শিলম্ব 
একটি ছোট খুঁটি (৫০ )-ব উপব বল স্থাপন করিখা 
ডাগার বাড়ি দিগ্না উহা দূরে পাঠাইলে খেলা আবন্ত হয। 
তাহার পর বারবার বাড়ি দিয়া! বলটিকে হোলের 
সীমানার ভিতরে পইয়! গিযা নিপুণ মাবেব সাহায্যে 
ব্লটিকে গর্ভের মধ্যে ফেলা হয়। এইভাবে আগ্লাবটি 

৯৫ 

গাইগার কাউণ্টার 

ঘর যে খেপোয়াড শুলতম সখাক বাড়ি ধিযা উত্তীর্ণ 
হইতে পারে সে জঙী সাব্যস্ত হয়। বলটি এমন কোন? 
স্থবাণ -_ যেখানে পিয়া বা মাঢকাইথা গেলে, যেখান হইতে 
উঠ মাপ] বা উদ্ধার করা সম্ভব নহে অখবা হারাহমা গেলে, 
নুঙ্ণ একটি বণ লণ্ুপা চলে, ওবে সে মেতে থেলোঘাডকে 
এটি মার বা এরীডান্ব জরিমানা] হিসাবে দিতে হয়। 
সাধ।৭৭-5: দুই জনের মধ্যে অনা দণ হিসাবে প্রতি- 
যোগি 2 হইয়া] থাকে । ক্কঙল্যাতডেৰ রক্যাল ্যা্ড এনশেন্ড 

গল্য ক্রাব মক্ক সে 'ম্যা*ডজ (১৭৫9 শ্রী) কর্তৃক 

পথিবীর সপল দেশের গল্ন খেন। শিষঙ্ছি » হইযা থাকে । 
ামেধিক এ হ'প্যাঞ্জের মধ্যে প্ুকধ) শাী ও দপগত 
কয়েকটি আন্তজাতিক প্রতিযোগতা বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিদাছে। আইসেনহাগ্যাব ট্রা পামে সকল দেশের 

অপেশাধার খেলোধাডদেব আন্তর্জাঠক একটি প্রতি- 
ফোগিঠা মাছে । উপবি শ শঠার্ধীর প্রথম দিকে গল্ম, 
খেশী ভাওতবধে প্রবতিত হয। শত২কাপীন কাগজপত্র 
হতে দেখ| যাখ থে, দমদম ক্যানাচনমে ট-এব কযেকজন 
বিটিশ আব্বিবাসীর উত্সাঞ্জে দমদঘে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত 
হণ। ভং্পরে খেণাটি কলিকাতাম স্থানাস্তরিত হইয়া 
১৮২৯ শ্রীষ্টন্দে রখ্যাল কালকাশ। গশু+ প্লাৰ জন্মলাত 
করে। ব্িটেনের বাহিবে পৃথিবীর মধো ইহাই প্রাচীন তম 
গণ্ফ ব্লাব। গবে খেলাটি হগবোপাবগের মধ্যেহ সীমাবদ্ধ 
ছিশা, পতমানে হহার জনপ্রিবতা বুধ পাগধায ভার ৩বধেব 
বিভিন্ন গ্রার্তে বন তারতবাপাী ইহাতে অশ শ্রহণ 
করিতেছে | এশা যে চাপিটি আহসেনহা ওয়ার প্রতি 
যে।গতা অ্ঠ্ঠি  হইবাছে তাহার গুতোকটিতেই ভাবত 
দশ (৫ বণ কিবা । 'ভারতবৃতনি অপেশাদার, পেশাদার 

সহকাখী ক্যাড বা যাহাবা অপেশাদার খেসোযাডদের 
ডাপ্াব বাগ বহন কবে তাঙাধেৰ এব কিশোবদের জগ্ত 

গ্ব প্রতিশোগিঠাব বিবিধ বাবস্থা আছে । ১৯৬৩ শ্রাাবে 
প্রথম মন্ঙাবতীয অবাধ ( প্ন ) প্রতিযোগিতা অভ্ঠিত 
হখ। ভারওবধেব প্রা প্রত্যেক রাজ্যেই বহু রাব শ্রতিষ্টিত 
হইযাছে। ১৯৫১ খ্গ্রাচ্গ ভাতবর্ষে খেলাটির নিষন্গণবন্পে 
ইন্তিযাণ গল্* হওনিখন প্রতিষ্টিত হয়। 

দ্র নু, তরে [ন000018105010, 03011 [,017001, 1892, 

০191195 7010৩, 0106 50114০07301) 1,010301, 

1963, 
পিষাসন সুিটা 

গাই কোৌলীন্ প্রথা দু 

গাইগার কাউণ্টার কণাসন্ধাণী যন্থ ড্র 



গাইজার 

গাইজার ভৌমজল দ্র 

গাউস, কার্ল ফ্রিডরিষ (১৭৭৭-১৮৫৫ আী) পুথিবীব 
ইতিহাসে সবকালেব শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্গণের অন্ততম। শুদ্ধ 
গশিও, ফলিত গশিত এবং পদাথবিগ্ভা এত গ্ুচুব এবং 
উচ্চ স্তরের গবেষণায গাউসেব মমঞ্ক্ষ খুব অনহ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন । ১৭৭৭ খ্রীষ্টাক্কের ৩০ এপ্রিল জানানিব 
ব্রাউন্মভাইগ শহবে জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা গেরফেড- 
ভিড্রিক (04৮৩1 10160115) ছিলেন গবিব বাজসিস্ত্রী। 
মাতা ডোরোথ। বেনখন এক" মাতৃল ফিড্রিষ -এর চে, *ই 
গাউসের মনে গণিছ্েেব প্রতি অচাণ ৪ অগ্রসান্ধংস! 
জাগিয]! "দে। মাড়ভক্ত গ'ল মায়ের এই +০৯1র জন্য 

চিরক ৩জ ছিলেন এবং মযব বুদ্ধ বয়সেও নিজেই কাহার 
শেবা করিবাছেন । ১০০৫ শীটাঙ্ধেব ৯» অরৌন্ব যোশানে 
গসল্হাফ্ এর সহিত তাহ'ব বিবাহ হয, কি্ধ ৭ বসব 
পরেই উহার ক্দীর মুহা হয়। এক বংসন পবে মিন। 
ভাবডেক-এব সহিত মাপার গাউসের বিবাহ হয। গাটাসা 
৪ প্ুশ্ন এব ২ কন্া| কেইইঈ পিঠার উপযুক হচাত পান 
নাই। 

ভিন বংসর বয়স গুণ ভহবাব পদেই গাউস গাশিক্কি 
প্রভাব পরিচয় দ্িমাছিপেন ১ একদিন 'মীগিক গানাব 
সাহাযো ভাহার পিতার হিসাবে উল ধবিবাছিনেন। 
সাত বংসর বসে গাটস বিঞ্ালতয় প্রবেশ কবেন। দশ 
ব্মর বযসে পাটিগণি৩ আস্ত করার অনদিনের মণে ই 
এক বিশাল সমান্ছব শ্রোর (81997 +8119১+.,, 
শ-100899 ) যোগঞ্ল যানমিক গণনাধ কয়েক মুছুণতব 
মধ্যে বাহিব করিধ। তাহার শিক্ষক বুটনের মনে চমক 
লাগ।ইযা দেন। শিক্ষক মহাশয় বালক গাটত্সর মেধার 
পবিচণে অনান্থ পীতি হইয়া ঠাহাকে গণিতেণ কতিপধ 
উৎকৃষ্ট পুস্তক পুপন্বাব দেল । শিক্ষকের প্রেরণাহ গাছসের 
মনকে গর্ণ* চছাব দ্দিকে আকুষ্ট কব্যাছিশ। ইন 
অল্পদিনের মধোই তিনি কমেকটি 'অপীম শ্রেণীর অশ্িপাবিত্ত 
( কন্ভব্নেন্স) প্রমাণ করেণ- কিন্ত প্রমাণের ধাপা ছিপ 
নিউটন ( ১৬৪১-১৭২৭ থ্রী), অন্মপার (১৭৭ ৮৩ শ্রী) 
এব" লাগ্রার ( ১৭৩৮-১৮১৩ শ্রী) -এর ধাবা হইতে পৃথক 
ও অধিকতর যুর্চিল'গত | তাহার যুক্তিবাদী মন তাহাকে 
ইউক্লিডেব (এটক্রিদেস) জ্যামিতিতবের তিন্তি পরীক্ষায় 
চালিত করিয়্াছিল। পনর বংসর অনিকম কবিবার 
পূধেই তিশি সংখ্যাতন্ের কষেকটি যৌপিক সমস্তার 
সমাধান করেন। পনর বংসর বয়মে তিনি প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেরোণিন কলেজে যোগদান করেন 

নত 

গাউস, কার্ ফ্রিভরিষ 

এবং পরবে (১৭৯৫-৯৮ ত্রী) গোট্রিক্ষেন বিশ্ববিালয়ে 
অধাযন করেন। কলেজে পাঠক।লে গান্টসের সাহিত্য 
চচাধ বিশেষ 'অমবাগ ও পাবদশি৩া পঙ্ষিত হয়। ১৭৯৬ 
খামে গাউস সপ্রদশ বাহুব হধম বছন্ম অঙ্কণ-পদ্ধতি 
এবং নাঞ্সষছিক নানাবিধ জামিতিক সমস্যার সমাধান 
করিথা বৈজ্ঞানিক সমাজের ৮৯ আবর্ষণ করে । জ্যামিতির 
ঘই সমস্ত, যাঠ1 ঢুই সহশাধিক বৎসর বহু গণিণ্জ্ের 

চেষ্টা বার্থ কবিযাছে, আষ্টাগশ বধীয় গাউস তাহার 
সমাধান করিয়া গণিত চচাব দিকে বঁকিখা পঙিলেন। 
১৭৭৫ শ্রীথান্ধে মার ১৮ বংসব বঘসে গাউন প্রিন্সিপ্ল 
মম ল্য) ক্কোয্যার ব্বাবিষ্বাৰ কেন এব উ্তাৰ ভিত্তিতেই 

পরে গউমীয ম্বাঙাবিক বটন কনা? (গাটপিফাণ ল অফ 
শএ।স ডিগ্রিবিদশনস ) সানিগ্ব 5 হখ যাহা সান গাণও ও 
১টি £ক্মশাগের «কটি োনক হব কপে সম্মানিও হইয়া 
থাকে । গঠ সঙয় হহতে [শান হাচার বেজানিক প্রবন্ধ 
সবল টিপিপশ। করতে আণঙগ ববেশ, কিস্ম *হাদেব 
আধকা শ» দন 011৮৮ অন্থবাণে গকিয়াণিখাছি ব। 
১০৯ আগারে গাটনব হাব ১5 বলা শবে ৬ সকল 

বলের খধিকা 5 হখম পক্াাশত হব । ১৭ ৮ খাগাদে 
মাএ ২৯ লইজণ লগে গাটশ ৯ এমনে বিখাবিগা য় 
১১০০ ডপরোঃ দঙশাাণ লাভ করেণ। 

১৮০০ গ্রগ্জাকের পবণণ। কালে "ওল জে]।£*গিছ্যা, 
“ডিম ৩৫, 2০? শব এব খলাখের মাকনা শটিতব 
সম্প কিৎ পলি” গ।শতেণ লাল] বরে গবেষণ। কাবন। 
এহ লর্চশ বিনতে আনেক মৌ বোর সহি ঠ গাউসের 
নাম চিরপিনল ]% বাকবে। শিদচনের গপবতী কালে 
জে) ঠ্ছি] »চাব কোক সবহজহ ছি | শু উস সঠাঠে 
'আকগু হচনা শিপেম-এর কক্ষেব আকার গণনাখ বৃ 
সময় ধিদাছিতোণ। যদিও হাহা শওলি গণনা বিশ্বের 
জনস'ধান্ণের শিব চমক পণ হইযাছিশ এব তিশি প্রঠত 
খাত মআঙণ কথিাছলেশ খাপি গণিতের অবদান 
ঠিসাবে ইহার মধাধা তাহার অন্সাধ্য কাজের $ননায কন। 
এই সমবেই শাপাস (১৭৭৯ ১৮২৭ খরা) গাগসকে পুথিবীর 
সনশ্রে্গ গণি ৩জ্ঞ বশিগা। আ হহিত করেন। 

১৭৯১ শ্রীগ্রাঞ্ধে বিষ্ঠালষেব শিক্ষক বুটনেব মাধামে 
গাটপ রাউণসশ্াইগ-এব দানশীশ ডিউক কার্প ভিল্হেণ্ম 
ফেধিনেন্দেব সহিত পরিচিত হন। গাউসেখ প্রতিভার 
পরিচয পাইখা! ডিউক তাহার লেখাপড। এবং গবেষণার 
সমস্ত খায়ভাব গ্রহণ করেন। নাপোলেখ (নেপোলিষন )- 
এর সহিত মুঙ্ছে জার্মানির পর্াঙ্থয়েব পর ১৮০৬ গ্রীষ্টাব্ধে 
ডিউকের মৃত হয। গাউন সেই সময়ে চাকুরি গ্রহণ 



গাউস, কার্প ফ্রিডরিষ 

করিতে বাধা হন এবং ১৮০৭ খ্রীষ্টান্দে গ্যোট্রিঙ্গেন মান- 
মন্দিরের অধিকর্তার পদ গ্রহণ করেন। তিনি মনে 
করিতেন যে বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপকের পদ অপেক্ষা মান- 
মন্দিরের অধিকর্তার পদেই গবেষণার হুযোগ অধিক । 
নিয়মিত অধ্যাপনায় তাহার বিশেষ 'ঘাবর্ণ ছিল না। 
গাউসের আর্ধিক অবস্থা সচ্ছণ ছিপ না, তদুপরি নাপোলে 
সেই সময়ে জার্ধানির উপর যুদ্দোত্তর করু খার্ধ করিয়া- 
ছিপেন। গাউলকে ও ২২০০ ফ্রাঙ্ক জরিমানা করা হহয়া- 
ছিল, যাহা দেওয়া গাউসের সাধ্যাতী5 ছিল। ফরাসী 
বৈজ্ঞানিকেরাও ফরাসী সরকারের এই অন্যায় আচরণের 
নিনণা করিয়াছিলেন এব শাপ্াস নিজে এই জরিমানা 
গাউমের অজ্ঞাতেই জম! দিখাছিলেন। ইহ।ঠে গাটসের 
জাতীয় সম্মানবোধ ক্ষুগ্র হয় এব" তিনি অবিলন্বে পাপ্লাসের 
টাক। পরিশোধ করেন। ডিটকের মুহা, তাহার আহিক 
অনটন, স্ৰীবিযোগ) জার্মানির পরায় এবং হদ্ধোন্তর 
দেশে দৃরবস্থা-- একই সমথে এ৩গুপি অশুভ খটনার 
স ঘান্তে গাটস বডই বিব্রত হই] পড়িখাছিলেন। তথাপি 
কাহাকে” [ লি ডগাখব কণা কলেন নাই, শুখু তাহার 
পোজনাম্চায় ৬২কশীন মনোঙাব বাক্ত কবিখাছিলেশ। 

শাউস শিদেশ মানসিক ভপির জন্যই গবেষণায় লিপ্ত 
থাকিতেন। বহু গণেষণাবর ধলই তিনি প্রবাশ কবেন 
নাই , এ বিবয়ে লাভার বিশেষ মাগ্রহ ছিল না। ইহার 
যলে কতিপণ সমসামধিক বৈজ্ঞশিকে সহিত তাহার 
মনোমাপিগ্ঠের 28 হইয়াছিশ। এখন কি ১৮০৬ শীগাবে 
পিপিবদ্ধ করিখা ও লজাদর্( ১৭৫২ ১৮৩৩ গ্রী ) শিজেকেহ 
প্রিশ্সিপ্ল অফ শিস্ট গ্বোম্যার্প এর আবিদ্ধতা বশিষ। প্রকাশ 
করিধাঠিনেন) ফণে গাতসেবসহিত তাহার সম্ভার শ্ুণ ভয। 
তাহার সমসাময়িক নবীন বৈজ্ঞানিকদ্র কাজেব গ্রশ সা 
গাউস অনেক সম করিতেন না। কোশি (১৭৮৯ ১৮৫৭ 
শ্রী) এবং হ্যামিপ্টন (১৮০৫ ৬৫ শ্রী) এর এই বিষযে 
বিশেষ অতিযোগ ছিল । 

বিজ্ঞান ব্যতীত ইদ্বোপের সাহিত্য, প্রাচীন সভা ঠাঁব 
ইতিহাঁদ এবং বৈদেশিক ভাষা চর্চায় গাউসের বিশেষ 
অন্থরাগ ছিপ। ৬২ বৎসর বযসে তিনি কশ ভাষা শিগিতে 
আরস্ত করিয়া অল্ল্দিনেই তাহ! আধগড কৰবেন। তিনি 
তাহার সমস্ত প্রবন্ধ লাতিন ভাষায প্রকাশ কব পছন্দ 
করিতেন। নাপোলেজ র পতনের পর জাতীযতাবোধের 
প্রাবলোর ফলে তিনি শেষ পর্যস্ত অনিচ্ছা! সত্বেও কতিপয় 
প্রবন্ধ জার্ধান ভাষায় পিখিতে বাধা হইয়াছিলেন। মানসিক 
উদারতার যথেষ্ট পরিচয় তিনি দিয়াছেন। নাপোলেঅর 
যখন পতণ হয় তখনও তিনি উল্লাম না করিধা তাহার 

তা ৩1১৩ ৯৭ 

গাঙ্গারিদাই 

বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন, যদিও নাপোলেস্ছর উপর 
বিরক্ত হইবার কারণ তাঁহার যথেষ্ট ছিল। প্রত 
বৈঙ্ঞাণিকের গ্যায় তিনি নিজেকে বিশ্বের মানব খপিয় 
মনে করিতেন। গব্ষণা বিষয়ে আলোচনা বা বঞ্ঠতা 
দিবার জন্য তিনি বিদেশে যাওয়া পছন।' করিতেন না। 
জীবনের শেষ ২৭ বৎসরের মধ্যে মাত্র একবার তিনি 
তাহার মানমন্দিবের বাহিরে গিঘ়াছিলেন। 

১৮৫৫ গ্রীষ্টান্দের ২৩ যেব্রুমরি ৭৮ বৎসর বয়সে 
গাউসের মু2া হয়। 

াবাববূমার চধবত 

গাঙ্গারিদাই, গল্গরিডই প্রাচীন গ্রীক ন লাতিন 

এভিহামিকের। ভারতের পূর্বাকলে গাঙ্গার্দাই ও 
প্রাসি এই-_ এই দুইটি দেশ 9 জাঠিপ উল্লেখ করিখাছেন। 
এই ছুই দেশের ভৌগোপিক সীমা ৪ এই ঢুই জাতির 
মব্যে রাজানতিক সম্বন্ধ কি ছিল তাহ! ধঠিক বলা 
যাষ না কারণ এ সম্থদ্ধে উক্ত এতিহাসিকগণ বিতিন্ন মত 
প্রকাশ করিয়াছেন । মোটের উপরু বলা যাষ যে গঙ্গা পদীর 
খোহানাণ ফেসমুদয লোক বাস করিত ভাহাবাহ গাঙ্ষা দাই 
এব বর্তমান বিহাব প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে প্রাসিমহ রা 
বাস কর্দিত। প্রাসিঘইদের রাজধাশী ছিল পাটশিপুন 
( বতমান পাটনা। 1 «ই দুই দেশ ৪ জাতি পুখক তাবে 
লিখিত হইলেও আলেকসান্দির (আলেকজাগ্ডার ) এর 
ভাবত আবমণের পময উভাবা হয় এক খাজার অধীন 
ছিশ নচেখ একযোগে বিদেশী শন্ধর 'আত্রমণ হইতে 
দেশ্রক্ষার জন্বা মিধতান বন্ধনে বি ছিপা। এই ছুই 
মিটি ' জাতি যে খুব শপিশালী ছিল তাহাতে সন্দেহ 
শাই কাবণ প্রনাকের বিববণ অগ্পারে তাহারা দ্বুই পক্ষ 
পরণীতিক, আট হাজার রখ, আশি হাজার অশ্বারোহী 
সৈন্য এব ছখ হাঞ্জার এণতস্তী লইয়া! আশেব্সাণন রর 
গতিধোধ করাব জণ্ত এস্ভতত ডিল। এক সময়ে এহ মিপিত 
রাজা পাঞাবের বিপাশ| নদী পর্দস্ত বিস্তৃত ছিশ এবং 
সম্ভবত: এই কারণেই দ্িওদোবস গাঙ্গান্দাই বাজ্যেব 
এইকপ ভৌগোলিক বিস্তৃতির উল্লেখ কর্খিছেন। তিনি 
বলিযাছেন যে এই বিশাশ সামাজ্য খ্লান্দজামেস ( *৪0৫0- 
70৫5) পখক এক রাজার অধীন ছিন। কেহ কেহ 
মনে করেন যে এই রাজা পুরাণে উ্রিখিত নণা ধ শে 
জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। 

তারতের ইতিহাসে এই দুই জাতির উল্লেখ নাই এব, 
সম্ভবতঃ এই ছুই নামে কোনও জাতি ছিপ শা। গ্রীক 
পেখকেরা প্রাচ্য দেশ এই সাধারণ অর্থে প্রাসিঅই এবং 



গাঙ্গেয়দেব কলচুরি 

গঙ্গ৷ নদীর তীববর্ত এই অর্থে গাঙ্গারিদাই শষ বাবহাঁর 
করিয়াছেন, ইহাই সগ্তবপর বিয়া মনে হয। 

রমেন্চন্্র মজুমদার 

গাঙ্গেরদেব অনেকে মনে কবেন যে কলচুরির। 
বৈদেশিক জাতি , ছুণ-গুর্জরদিগের সহিত তাহার! গুপ্তযুগে 
ভাবতে প্রবেশ করে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কলচুরি 
রাজবংশের উন্লেখ দ্নেখা যাষ। প্রথমে কলচুরিরা পর্মদাতীরে 
উপনিবেশ স্থপন করিযাছিল বলিষা বোধ হয়। কাল- 
ক্রমে তাহারা আপনার্দিগকে প্রচীণ ভারতের হৈহয় 
কুলেব শাখা বশিয় দাবি করে। এই কলচুরিগণেব 
একটি উপশাখা গ্রাষ্টাম দশম শতাব্দীর স্থচনায় ভ্রিপুরী 
অর্থাৎ মধ্য প্রদেশস্থ জব্বলপুরে৭ নিকটবতী তেবর অঞ্চলে 
ক্ষমতাশালী হইয়া ওঠে । গাঙ্গেষদেব (আম্মমার্নিক ১৯১৫- 
৪১ শ্রী) এবং তৎপুত্র কর্ণ বা পক্মীকর্ণ (আনুমানিক 
১০৪১-৭১ শ্রী) এই রাজবংশের সর্বাপেক্ষা পরাকাপ্ত নধপতি 
ছিলেন । তুকী মৃুদলমান কর্তৃক ভারত আক্রমণের যুগে 
শকাবি বিক্রমাদিত্যের কাহিনীতে উদ্বদ্ধ হইয়া যে সকল 
ভারতীয় নরপতি “বিঞ্রমা্দিত/” উপাধি ধারণ ক রিধাছিলেন, 
কলচুরি গাক্ষেয়দেব তাহাদেব অন্ততম | 

কপচুরি বংশের লেখমালা অনুসারে গাঙ্গেয়দেব কীর, 
অঙ্গ, কুদ্ভল এব" উত্কল দেশ জয় করিযাছিলেন। রুস্তপ 
বা কর্ণাট দেশে এই সময় উত্তরকাপান চাশুক্যবংশীয় 
নরপতিগণ রাজত্ব কবিতেন। কেহ কেহ মনে করেন, 
চালুক্য জয়সি'হের সহিত গাঙ্গেয়দেবের সংঘর্ধ হইয়াছিল । 
চন্দেল্লবংশীযপ বিজ়্পাল গাঙ্গেরদেবকে পরাজিত করেন 
বলিষা দাবি করা হুইয়াছে , কিন্তু গাঙ্গেয়দেব কর্তৃক 
গ্রধাগ বা এলাহাবাদ অঞ্চল অধিকার হইতে মনে হয়, 
পরিণামে চন্দেল্ল যুদ্ধে তিনিই বিজ্ঞয়ী হইযাছিলেন। চন্দেল্প 
দেশে তাহার কতক গুলি মুদ্ধা আবিদ্ভুত হইয়াছে । মদণের 
পারিজাতমঞরী'তে বলা হইযাছে যে, পরধার-বংশীয 
নরপতি ভোজ কর্তৃক গাঙ্গেয় পরাজিত হন । 

কলচুবিরাজ গার্গেয় এবং কর্ণ উভয়েই বাংলা-বিহাবের 
পাল বংশের সহিত সংঘর্ষে পিপু হইযাছিলেন। বিহার ও 
উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসে গাঙ্গেয়দেবের সহিত্ব 
পালবংশীয় প্রথম মহীপালের ( আহ্ুমানিক ৯৯*-১*৪* শ্রী) 
দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ ল্মরণীয় ঘটনা । ১০১৯ খ্রীষ্টাবে 
গাঙ্গেযদেবের অধিকারদুক্ত তীবভুক্তি অর্থাৎ উর বিহারের 
অন্তর্গত তীরহুতে বামায়ণের একখানি পাতুপ্রাপি লিখিত 
হুইয়াছিল। এই সময়ে উত্তর বিহার মহীপালের অধীন ছিল 
না1। কিন্তু ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মহীপালের একটি লেখ 

৯৮ 

গাছ 

বারাণলীর নিকটবর্তী সারনাথে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে 
মনে হয় যে, উবার পূর্বেই বিহার এবং উত্তর প্রদেশের 
পূবাঞ্চল হইতে কলচুত্ি অধিকাণ বিলুপ্ত হইয়াছিল । আবার 
১০৩৪ শ্রীষ্টান্ষে যখন মুলণমান সেনাপতি আহমদ 
নিয়াল্তিগীন বারাণমী আক্রমণ করেণ, তখন সেখানে 
গাঙ্গেয়দেবের অধিকার স্বীকৃত হইত। স্থতগ্কাং বাধাণসী 
অঞ্চলে মহীপালের অধিকার স্থায়ী হয় নাই। তবে 
মুজফ ফরপুর জেলার ইমাদপুরে প্রাপ্ত তাহার ৪৮ রাজ্যান্কের 
মৃতিলিপি হইতে মনে হয় যে, গাঙ্গেয়দেৰ উত্তর বিহার 
পুনবধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। 

জয়াণকের পূর্থীবাজবিজয় বণিত “সাহসিক" অর্থাৎ 
বিক্রমাদিত্যেব কাহিনীটি কলচুরি গাঙ্েয়দেবের গ্রতি 
গ্রযোজা। এই কাহিনী অভসারে ধৃদ্ধ বযসে গাঙ্গেয় স্বীয় 
গুরু বামদেবকে আপনার রাজ্য দান করিয়াছিলেন। 
এইজন্যই গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণের সময় হইতে দীর্ঘকাপ 
পর্যন্ত কলচুরি পাজগণ আপনার্দিগকে বামদেবেধ সামন্ত 
রূপে উল্লেখ করিতেন। 

কপচুবি লেখমাণা হইতে জানা যাষ যে গাঙ্গেষদেৰ 
বাহাব একশ মহিষীর সহিত প্রয়াগে গঙ্গ| যমুনা স'গমের 
পুণ্য সপিলে প্রাণোৎসগ করিয়াছিপেন। 
শন 
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দ'নেশচন্র সবকার 

গছ এই প্রবন্ধে সর্বত্র উদ্িণ অর্থে গাছ কথাটি প্রঘুক্ত 
হইবে। সকল গাছের বিকাশ একপপ নহে। অনেক 
গাছে সুম্পষ্ট অঙ্গবিভাগ বিদ্যমান । কিছু গাছে দেহে 
আংশিক অঙ্গবিভাগ পরিলক্ষিত হয়, আবার কোনও 
কোনও গাছে একেবারেই অঙ্গবধিভাগ দেখা যায না। 

যে সকল গাছে ফুল ফোটে না, তাহাদের অপুস্পক 
গাছ (ক্রিপ্টোগ্যাম ) এবং যে সকপ গাছে ফুল ফোটে 
তাহাদের সপুগ্পক গাছ (ফ্যানেরোরগযাম ) বপে। যে 
সকল অপুষ্পক গাছের মূল, কাত ও পাহ্তা কিছুই বিকশিত 
হয় না, তাহাদের থ্যালোখাইটা বণে। ষ্বাহাদের সাধারণঙঃ 
কাণ্ড ও পাতা আছে কিন্ক মূল নাই, তাইাদের ব্রায়োফাইটা 
বলা হয়, আর যাহাদের মুল, কাণ্ড ও পাতা আছে 



গাছ 

তাহাদের টেরিডোফাইটা বলে। সপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে 
যাহাদের বীজ ফলের মধ্যে আবুত থাকে তাহাদের গুপ্ুবীজ্গী 
(আযন্জিও্পার্ম ) এবং যাহাদদের বীজ ফলের মধ্যে থাকে 
না তাহাদের ব্যক্তবীজী ( জিম্নোম্পার্ম ) বপে। বীজপহ্গের 
সংখাম্সারে গুপ্তবীজী গাছগুলিকে আবার একবীজপত্রী 
৪ দ্বিবীজপত্রী-_- এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয। 

সাধারণ মানুষের পরিচয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সপুষ্পক 
গাছেব সঙ্গে । সপুষ্পক গাছে প্রধান্ঃ দুইটি অণশ - মাটির 
উপরে আলোর দিকে যে অ'শ থাকে তাহাকে বিটপ 
(শুট) বলে আর মাটির তলায় অন্ধকারে যে অংশ থাকে 
তাহাকে মুল খনে। মুণপের আবার অনেক পুলি শাখা- 
প্রশাখা বাহির হয়। মলের অগ্রভাগে একটি পাতলা 
টুপিব ন্যাম অঙ্গ বা মুন্ন (কট ক্যাপ) থাকে এবং 
মৃশত্রের কিছু উপরে মুলের গায়ে প্রচুব বোম (মৃপরোম 
বা ঞট হেয়ার) থাকে । মযুলের ন্যাষ বিটপেরও কযষেকটি 
আশ থাকে, যথা-- কাণ্ড ৪ তাহার শাখা-প্রশাখা, পা) 
ফুল ৪ শা । মুল গাছকে মাটিতে শল্ত। করিষ] ধরিয়া 
রাথঠে এল গল ও গাগ্া্দি শোষণ করিতে সাহায্য 
করে। কাপ ও পাতা গাছে বুর্ধি সাধন করে। যশ 
এশ এ বীদেব দ্বার গাছের প্রজনন ৭ বশবুঞধি হয়। 

“ঘ সকশ গাছের কাণ্ শরম ও রসাল, তাহাদের 
বাঁক (হাব) বশে । যবা ধাপ, গম, ভুট্টা, অপরিষা 
হও)াধি। যাহাপেব কাণ্ড কঠকাংশে শল্ত ও কাল 

কতা শে নবম ৪ রসাল, তাহাদের গুম খলে। 

মেমন-_ পবা, শালি, গোণাপ, জু'হহতাদি। যেসক্ণ 
গাডেপ কাণ্ড খুব এও ও বগা শে কার্ঠন, তাহাদের বৃক্ষ 
বা হয়), এই গাছ গুশির উচ্চতা সাধাবণতঃ খুব বেশি 
হয়, যখা -- আম, শাম, কাঠাল, দেবদাক, গারুল, পাইন 
ইত) | 

আধুদ্াল অন্যাধী গাছকে তিন ভাগে ভাগ করা যাষ। 
১. বর্ষজীখা ; এক বসবে মধোই হহাদেব জন্ম, বুদ্ধি 
এব" ফুল ধপ ও বীজের উৎপারণ সমাপ হহয়! গাছ গুশি 
মরিযা যায়, যেমন - ধান, ধোপাটি ইত্যাণি | ২. দ্িবর্ষ- 
জীবী : এহ নকল গাছেধ জীবনচক্র সমাপ্ত হইতে ছুই 
বৎসর লাগে, প্রথম বধে বুর্ষধি ও খাছ্াসঞ্চয় এবং ছিতীয় 
বর্ষে ফুল, ঘল ও বীজের উত্পাধণ ঘটে, যেমন _- মুলা, গাজব 
ইত্যাদি বীক্খ। সাধারণতঃ এই গাছগুলি উষ্ণ অঞ্চলে 
ব্ষজীবী ও নািশীতোঞ্চ অঞ্চলে ছিবধ্জীবী । ৩. বন্থব্ষ- 
জীবী; ইহার| ছুই বৎ্সবেব অধিককাল বাচিয়া থাকে ; 
প্রতি বৎনএই ইহাদের বৃদ্ধি হয় ও বিশেষ খতৃতে ফুল, ফল 
ও বীজ হইয়। থাকে ১ যথা--“হুলুদ, কলাবতী প্রভৃতি বীক্চৎ 

৫] লে 

কউ 

গাছ 

এবং সকল প্রকারের গ্রল্ম ও বুক্ষ। অনেক বছ্ব্পীবী 
বৃক্ষের পাহা শীতকালে ঝখিয়া পড়ে ১ ইহাদের পর্ণমোচী 
বুক্গ বলে ১ যেমন -_ শিমুল, পলাশ, শাল ইত্যাদি । অন্য 
যে মকপ গাছের পাতা বিভিন্ন সমযে কিছু কিছু কণিয়া 
ঝরিয়] পডে তা্তাদের চিরতরিৎ বৃক্ষ বলা হয়, যেমন _ 
আম, বাঠাল গ্রভৃতি। 

জলবামু ও মাটির এণাঞ্চণের আারাতম্য অনুযায়ী 
পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের গাছ জন্ম।] এবং 
পারিপা্বিক অবস্থার প্রভাবে তাহাদের ঈধো আক্কৃতি- 
প্রক্তিব নানা! পধিবর্নণ সাধিত হয়। উদ্ঘ্পবিদ্ভার 
ইকলজি (বাস্বসংস্থান ) শাখায় ইহার আলোচনা ৪ পরীক্ষা 
করা হয। 

গাছের দেহ এক বাএসাধিক কোষে গঠিত । আলোক, 
উঞ্টাপ প্রভৃতির পবিবর্তনে ইহাদের দেহে নানা গুতিক্রিঘার 
সঞ্চার হঘ ও তগঙ্্ারা উদ্পপিত হইলে উদ্চিদ মাড। দেয়। 
উদ্ভিদের মধ্যে নঙাচভাও দেখা যায। গাছের শরীবে 
বিপাক ক্রিষা ( মেটাবপিজ্ম ) চলিতেছে, পাপপাক ও 
আন্তীকরণ (আসিমিপেশন ) পু্টসাধন করিতেছে, 
শ্বাকাধেব প্রধোজন হইতেছে, বেচন ক্রিষাব (এবস'ঞরশন) 
দ্বারা অপ্রযোজপীঘ বক্জ্যছবয বাছিব ইহণা যাহতেছে, 
প্রজননের দ্বারা ব শবুখি হইতেছে, কে বার্ধক্য ৪ অবশ্বে 
চা আসিবা জীবনে সমাপ্তি ঘটাতভেছে। 

মুল্বোমের সাহাযো গাছ অভিশ্ববণ ( অস্লশাসিন ) 
নামক প্রক্রিধাব দ্বারা মাটি হইতে বস শোষণ করে। 
মূলেব মধ্যে কোনও ছিত্র না থাকিলে কোষণ্তাটাব ও 
প্রোটোপ্লাজ্মেব স্তর ভেদ করিযা জল মূলেব ভিওর প্রবেশ 
করবে! অভিন্রবণ ছাডা অন্ত সজাব গুথায ৪ বুস 
কোখাভান্তরে প্রবেশ করিতে পাবে। মুলরোম হইতে 
আভিন্ববণের ছাবা বস এক কোষ ইইতে শন্ত কোষে 
স্থানান্থরিত হইয়া ক্রমে 'জাইলেম' নামক নািকায় 
প্রবেশ করে এবং গাছেখ সমস্ত শবীবে স বাহিত হয। 

মুলবোমের ছারা শোষিত জলের প্রয়োজনাতিরি 
অংশ্টুকু পাতা হইতে বাশ্পাকারে বাহির হইযা যাষ, 
ইহাকে বাষ্পমোচণ ( ট্রান্স্পিরেশন ) বলে। পাঠার 
বা কাণ্ডের ত্বকের উপরকার কিউটিক্ন হইতে কিছুটা 
বাম্পমোচণ হুইয1 থাকে , কিন্তু এই প্রক্রিযায প্রধানত? 
পাতায় অবস্থিত পত্্ররন্ধ হইতেই অধিকাংশ জল বাহির 
হইয়া যায়। পাতার মধো পত্ররন্বের ভিতরেই একটি 
গহ্বর থাকে , জলীয় বাম্প বিভিন্ন কোষ হইতে বাহির 
হইযা আসি! সেই গহববে জমা হয় ও পত্ররন্ধ ধিয। বাহিরে 
যায়। আলোক, উত্তাপ, শুষ্ক বায়ু প্রন্থৃতির প্রভাবে পত্র- 



গাছ 

বদ্ধ বড় হুইয়। খুলিয়া যায় ও বাণ্পমোচন বাড়ে । আবার 
বিপরীত অবস্থায় পত্ররন্ধ অত্যন্ত ছোট হইয়া গেলে বাম্প- 
মোচন কমে। মরু অঞ্চলে জলের অভাবের জবা নানাবিধ 
উপায়ে পাতা হইতে বাপ্পমোচন রোধ করিবার ব্যবস্থা! 
থাকে। বাপ্পমোচন ছাড়াও কচূ, পদ্ম ইত্যাদি কোনও 
কোনও গাছের পাতা হইতে একপ্রকার বিশেষ রঙ্বপথে 
জল তরল অবস্থাতেই খনিজ পদার্থের সহিত বাহির হুইয়। 
আসে। 

দিবাধাততর পাতা ও অন্থান্ত সমস্ত সঙগীব অঙ্গ দিয়াই 
গাছ শ্বাসকার্ধ চালাইয়] যাইতেছে । এই প্রক্রিয়া দ্বার] 
গাছ অক্সিজেন গ্রহণ করে; সেই অক্সিজেন আস্বঃকোধ 
বন্ধ দিয় বিভিন্ন কোষে প্রবেশ করে। অক্সিজেনের 
সাহায্যে কোষমধ্যস্থ খাছোর জারণ ( অক্সিডেশন ) ক্রিয়ার 
ফলে কারন ডাইঅক্মাইড, জল ও শক্তি উৎপন্ন হয়। 
এই শক্তি নানাবিধ জেব প্রক্রিয়া! সাধিত করে। 

সালোকসংস্লেষ ( ফোটোসিন্থেসিল ) প্রক্রিয়ায় গাছ 
নিজ খাগ্ঠ উৎপন্ন করিতে পারে। গাছের সবুজ পাতায় 
ও অন্যান্য সবুজ অংশে ক্লোরোফিল থাকে) স্ধালোকের 
উপস্থিতিতে ইহার সাহাযোই বাতাম হইতে গৃহীত কার্বন 
ডাইঅক্সাইড ও মাটি হইতে শোধিত জলের সমন্বপ্নে 
কোধষমধ্যে শর্করাঙ্জাতীয় খাগ্ঠ উৎপন্ন হয়) এজন কিছুটা 
উত্তাপ ও পটামিয়ামের৪ প্রয়োজন হয়। সালোক- 
সংগ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন ডাইঅক্বাইড পত্ররদ্ধ 
দিয়! গাছের দেহে প্রবেশ করে এবং এই প্রক্রিয়ার ফপে 
উৎপন্ন অক্সিজেন এ একই পথে বাহির হইর1 যায়। 
সর্যালোকের প্রয়োজন থাকায় কেবলমাত্র দিনের বেলায় 
এই প্রক্রিয়া চলে ('ক্লোরোফিল” ৪ সালোকসংশ্লেষ ত্র )। 

গাছের বুদ্ধি ও পুষ্টিসাধনের জন্য কাবন, হাইডোজেন, 
অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফস্করাস, পটাসিয়াম, 
ক্যালসিাম, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহ-_ এই কয়টি মৌগ্রিক 
উপাদানের বিশেষ প্রয়োজন । গাছ তন্মধো কার্বন ও 
অক্সিজেন বাযুমগুল হইতে গ্রহণ করে, অন্যগ্ুলি মাটি 
হইতে লয়। ইহা ছাড়া অত্যল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ, 
বোরোন, তামা, মলিব্ডেনাম, সিপিকন ইত্যাদিও 
উদ্ভিদের দেহগঠনে সহায়তা করে। রর 

সমন্ত কিছু মৌলিক উপাদান প্রয়োজনীক্ম অন্থপাতে 
কোবমধো পৌছিলে ও মাব্ীকরণের কাজ হুষ্টভাবে চলিপে 
উদ্ভিদের আকার ও ওজনে যে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে, 
উহ্থীকেই বৃদ্ধি বলে। বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে কোবগুপি 
বিভক্ত হুইঘঘা বহু নৃতন কোষ গঠিত হয়। তাহার পর 
এই নূতন কোবগুপি আয়তনে বৃদ্ধি পায়। কোযবৃদ্ধির 

গাঙন 

এই পর্যায়ে অক্সিন (28300) নামক উত্তিদ-হর্মোন 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। অবশেষে কোষগুলি স্থায়ী 
আকার ধারণ করে ও নানাবিধ টিস্থ বা দেহকলার শস্য 
হুইয়। থাকে । পাবিপাশ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত 
সমতা রাখিয়া গাছের বুদ্ধির আঞ্বিক ও খতুগত প্রভেদ 
দৃষ্ট হয়। “কাণ্ড পাতা” ফল? ফুল এ মুল দ্র 
দ্র ছু. ৬৮. 91000066 & [ত 9. 11501), 80119 : 

12101011)165 2110 17001615, বিজ ০০ 1955. 

সম্ত্রোষকুম।র পাইন 

গাছ বেড়া একটি গাছকে আহ্ষ্ঠানিকভাবে স্থৃতা দিয়া 
বেষ্টন করা বীরভূম জেলার ন্ুবর্ণবণিক সমাজের মধ্যে 
প্রচলিত বিবাহের আম্বষঙ্জিক একটি আচার । বিবাহের 
দিন কিংবা! তাহার পূদিন এই আচারটি পালন কর। হয়। 
পাত্র কিংবা পাত্রীর গৃহ হইতে শোভাযাত্ত্রী সহকারে 
একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষের উদ্দেশ্রে যাত্রা করা হয়। শোভাযাত্রার 
পুরোভাগে মনসামঙ্গলের গায়ক, মধ্য ভাগে এয়োন্্রীগণ, 
তৎপশ্চাৎ দেয়াশীর ক্রোড়ে মনসার ঘট, তারপর দর্পণ 
কিংবা কাজপলত। হস্তে বর কিংবা কনে এবং সকলের 
পশ্চাতে বাগ্ভভাগ্ু অগ্রসর হয়। গ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে 
একটি বৃক্ষের চারিদিকে স্ৃত। দিয়া বেই্টন করিয়া তাহা 
প্রদক্ষিণ করা হয়। মনসামঙ্গলের গায়ক কিছুক্ষণ সেখানে 
দাড়াইয় চামর-মশিপা সহযোগে মনসামঙ্গল গান কবে। 
অতপের শোভাযাত্র। গৃহে ফিৰিয়া আমে। 

ত্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাবোর ইতিহাস, 
কলিকাতা) ১৯৬৪ । 

অ।শুতভাষ ত8চ1ধ 

গাজন বাংলা দেশের লৌকিক উৎসব । ইহা নিষ্ শ্রেণীর 
লোকের মধো ব্যাপকভাবে 'প্রচণিত। চৈত্র সংক্রান্তি 
হইতে আরস্ত করিয়া অ।ধাটী পুণিমা পর্যন্ত কোন 9 কোনও 
সংক্রান্তি কিংবা! পৃণিমা তিথিতে বাংলার সর্বত্রই ইহা 
অনুষ্ঠিত হুইয়। থাকে । 

বাংলা দেশে ইহা বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক 
দেবতার নামের সঙ্গে সংযুক্ক হইয়াছে, যেমন শিবের 
গাজন, ধর্ষের গাজন, নীলের গাজন, আগের গাজন, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এই উৎ্মবের লক্ষ সুর্য এবং তাহার পত্বী বলিয়া 
কল্পিত পৃথিবী । সুর্যের সঙ্গে পৃথিবাঁর বিবাহ দেওয়াই 
এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য । চৈত্র মাস স্তুইতে বর্ধার প্রারস্ত 
পর্যন্ত স্র্ঘ যখন প্রচণ্ড অগ্নিময় রর্প ধারণ করে তখন 
হুর্ধের তেজ প্রশমন ও ।ছথবৃ্ি লাভের; আশায় কৃষিজীবী 

১৩৩ 



গাজর 

সমাজ এই অন্ষ্ঠানের উদ্ভাবন করিয়াছিল। গ্রাম্য 
শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া! এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। 
কোনও কোনও গ্রামবাসী পূর্ব হইতে মানমিক করিয়া 
ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়। থাকে, তাহার্দিগকে 
সন্গ্যাসী বা ভক্ত বলে। সন্ন্যাসীরা হুবিষ্যান্ন ভোক্গন 
করে, উত্তুরী (উত্তরীয়) ও একথণ্ড বের ধারণ করে। 
তাহার ফল্সেই দেবকর্মে তাহাদের অধিকার জন্মাগ। 
সন্নাসীর! শিখমনিবের প্রাঙ্গণে নানা প্রকার রক্্রলাধন 
দ্বারা দেবতার মনস্তরি সম্পাদন কবিবার প্রয়াম পায়। 
এই সব রুদ্পাধনের মধ্যে জিহবা ফৌডা, কাটা ঝাঁপ, 
আগুনের উপর দিয়! হাটিয়। যাওয়া, ইত্যাদি উল্লেখযোগা | 
চডক গাজন অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। এই উপলক্ষে এক 
শোভাযাআ বাহির করিয়া গ্রামান্তরের শিবতলায় লইঘা 
যাও! হয, একজন শিব ও একজন গৌরী সাজিম! নৃত্য 
করে, অন্যান্য সন্ন্যাসী নন্দী, ডুঙ্গী, ভূতপ্রেত দৈহাদানব 
প্রভৃতি সাজিয়। নৃত্য করিযা থাকে । শিবের সম্পর্কে পানা 
লৌকিক ছডা আবৃত্তি করা হয়, তাহাতে শিবের নিদ্রাভক্গ 
হইতে আপক্ষ করিয়া তাহা কষিকর্ম পর্যন্ত নান| বিষয়ের 
উল্লেখ থাকে । এই অনুষ্ঠান সাধারণভঃ তিন দিন ব্যাপী 
৮লিয। থাকে । 

পূর্ব বা শা চৈ্ম গ্রান্তির গাজন উপলক্ষে কাপীকাচ 
একটি বিশেষ উন্লেখযোগ্য অভষ্ঠান। অন্ুববধ উপলক্ষে 
কালীর নুত্য ইহার ব্ষিপ্ন। বাংপার লোকনুত্যের ইহা 
একটি বিশিষ্ট শিদশন | “চিডক' দ্র। 

প্র আশুতোষ শুট্রাচার্, বাংলার লোক-শ্রুতি, কলিকাতা, 
৯৩৬৭ বঙ্গাব্দ, আশুতোষ ভগ্রাচাধ, বাংলা মঙ্গলকাবোর 

ইত্তিহাস, কলিকাতা) ১৩৭১ বঙ্গা্। 
আম্তোধ উটট।চার্য 

গাজর ধন্তাক গোত্রের (ফ্যামিপি উম্বেল্রিফেবী, 
ঢ710115-00706111015) অন্তর্গত দ্বিবীজপত্রী নীরুৎ ১ 

বিজ্ঞানসম্মত নাম দাউকস কারোতা 00444%5 ০210৫) | 
প্রঙ্গতঃ উল্লেখযোগা যে ধনে, মৌবি, জিরা] জোয়ান 
প্রভৃতি মশলার গাছও এ একই গোত্রের অন্তভুক্তি। 

আফগানিন্তন ও তৎসন্িহিত অঞ্চল গাজরের জন্ম- 
ভূমি। বর্তমানে পৃথিবীর বহু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ইহার 
চাষ হয়। ভারতবর্ষে শীতকাপীন সবজি হিসাবে গাজর 
উৎপন্ন হয়। গ্রীক্মগ্রধান দেশে গাজর বর্জীবী গাছ, 
কিন্ত শীতপ্রধান দেশে ইহ] ছিবর্ধজীবী | বেলে ও দেৌ-আশ 
মাটিতে গাজর ভাগ হয়। হেক্টর প্রতি ফণণ প্রায় ১৮ 
হইতে ৪৫ মেট্রিক টন। 

গাজা 

গাজরের যৌগ ( কম্পাউও ) পত্রগ্ুলি ভমিস্লগ্র শ্ব 
কাণ্ড হইতে বাহির হয়। দীর্ঘ পৃষ্পদতের প্রাঙে ঘ্ পুত্র 
শাদা বা গোলাপি ফুণ ফোটে । পুষ্পবিন্তাস যৌগ ছন্র- 
বিস্াস জাতীয়। ফল নদ ও শ্বেতবর্ণ। 

মাটির নীচে গাজরের প্রধান মূলে গ্রঠুর খাগ্য সঞ্চিত 
থাকায় মুপটি শ্বীত ও শাঙ্ৰ ( কোনিকাল ) হইখা গমে। 
জল, কাবোহাইড্রেট, খনিজ লবণ প্রন্তি হাডা এই মূলে 
যথেষ্ট পরিমাণে ক্যারোটিন নামক গী'তবর্ন বামাথনিক পদার্থ 
থাকায় মৃপটির বর হলুদ বা কমলা। এই ক্যাগোটিন 
হইতে প্রাণীদেহে ভিটামিন এ উৎপন্ন হইতে পারে "ঠাই 

গাজরের মূল সখি হিলাবে উৎকু্। 
দ্র 0০002701106 9০012130160 ধু. [17001907191 

[২০১০৪1০1), 716 ড76610 01 10016 . 104 1১00৫6- 

70015, ০1. 11], ০৬ 10611)1, 1952, 

পনন্বৃচ ভটাচ। 

গাঁজা দিছি গাছেব ফুণ হইতে উৎপন্ন মাদকদব্য । সিদ্ধি 
গাছ (কানাবিস সাভিভা, 0:077415 5115৫) মোবাসিঙঈ 
বা তত গোত্রের ( হ80)15-11০9190686 ) অন্য, 

দ্বিবীজপত্রী, ব্ধজীবী, বীবৎ্জাতীঘ উছিদি। অশসাম, 
উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, মধ্য প্রদেশ, মা্াজ প্রতি 
বাজে এই গাছের চাষ আছে। কাঙিক হাসে বাজ 
বপন কবিলে তিণ চাবি মাস পবে খল ধোটে। গ'ছ ১-৫ 
মিটার উচ হয, কাণ্ড সবশ। সক পাভাব উভয় প্রান্ত 
কবাতের দাতেব মত এব অগ্রভাগ হুচালো । ফুল ঈমৃৎ 
সবুজাত শাদা । গাছেপ শ্বী-পুক্ুষ ভেদ আছে । 

শিঞ্ছি গাছের কাণ হইতে একপ্রকাব সেলুলোজ-প্রধান 
তন্ত ৬ৎপন্ন হয়, ইহা হইতে নৌকার পাল, হিপণ প্রন্তৃতি 
টয়াবি হম। ভাব৬ধ গাটওখাশ, আলমো ডা, নৈনিতাপ 
প্রভৃতি অঞ্চলে এই তশ্মর জন্য সিঞ্ি গাছের চাষ হয। সিদ্ধি 
গাছের বীজের তৈল সাবান, 45 প্রভৃতি শিল্পে বাব্হত ই । 
সিদ্ধি গাছেব পাও) শুকাইয। সিপ্ষি বা ভা, আঠ1 হইতে 
চবস ওক্ত্রী গাছের ফুল হইতে গাজা] উত্পন হয় । এই ভিনটি 
মাদক রবধোব মধ্যে সিদ্ধির মাদদকতাই সবাপেক্ষা কম। 

ভাবতে আহ মদনগর অঞ্চলেব গাজাই মবোংক্ বশিযা 
বিবেচিত হয়। গাজার জন্ত চাষের সময খেত হ₹হতে 
সকল পুং-গাু কাটিযা ফেলা হয। স্বী-গাছেব ফুলের 
বোটায় হলুদ রও ধরিতে আবস্ত করিলেই ফুপগুপি কাটি 
লইয়া মাড়াই, শুকানো, চাপ দেওযা ইত্যাদি পন্থতির 
সাহাযো গাজা প্রপ্তত করা হয়। গডে প্রতি হের 
জমিতে প্রায় ২৮* কিলোগ্রাম গাজা উৎপন্ন হয়। 



গার্জীর পট 

সিদ্ধি বা ভাঙ পানীয় ও খান্ভবপ্তর সহিত মিশাইয়! 
মাদকধরব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে মিদ্ধি সেবন 
ভারতের প্রায় সবত্র প্রচলিত। নেশার জন্য গাজা ও 
চ্সসেব ধুয়পান কর] হয়। গীজার ধুমপান করিলে স্বপ্র- 
বিভোব অবস্থার স্থষ্টি হয় এবং সাময়িকভাবে শারীরিক ও 

মানপিক স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি জন্মে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি 
প্রায়ই চেঁচামেচি ও উদ্মন্ত আচরণ করে। দীর্ঘকাল 
ব্যবহারে বু্ধিত্রংশ ও এমন কি মস্তিষেের বিকৃতিও হইতে 
পারে। 

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককডি ঘোষ, ভারতীয় বণৌষধি, 
ওয় খণ্ড, কপিকাতী, ১৯৫২ ১ 09917011 0£ 5০121%- 

0670 80 10700150019] 22595107, 175 ৮761৮ ০ 

17012. : 1324 1৬120611015, ০]. 1], 10611)7, 1950, 

গোপানচন্ত্র ভটাচাধ 

গাজা বিশেষ করিষা সিঞ্ধি বা ভাও-- শিবগ্লিয় পবিত্র 
বস্তরূপে স্বীক্ৃত। সাধুসন্নাসীদে মধো ইহাদের বহুল 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। গাঁজাব ধূমপানের সময় 
শিবের নাম ন্মব্ণ করিবার প্রথা আছে। ত্রিনাথ নাখক 
পৌকিক দেবতার উপাসনাত্মক উৎসবাচ্ষ্ঠান ত্রিনাথের 
মেলায় গাজা একটি প্রধান উপকরণ। যেলায় সমবেত 
সকলকেই গাঞ্জা খাইতে বা গাজার কলিক। মুখে ছৌয়াইতে 
হয়। ভাঙখোর শিবেব ভাঙ খাওয়ার প্রঠুণ উল্লেখ 
শিবায়ণকাব্যে আছে। ভারতচন্দ্র তাহা অন্ুদামঙগলে 
সিদ্ধি ঘোটা ও সপাঠ্রিষ্দ শিবের সিদ্ধি ভক্ষণেপ বিবরণ 
দিয়াছেণ। বিবাহাি শুভকারধে সিদ্ধি কিপিয়। বাজার 
আরম্ত করার রীতি দেখা যায় । বিজয়াশমীব দিন দেখী- 
বিসর্জনের পর আনুষ্ঠানিক সিখ্িভক্ষণের প্রথা আছে। 
তন্ত্রশান্ত্রে ইহাকে মগ অপেক্ষা গ্রশস্ততর বল হইয়াছে । 
ইহা ইন্দ্রের প্রিয়__ সমৃদ্রমস্থনের সময় পীযূষ রূপে ইহার 
উৎপন্তি। ইহ] ব্রেলোক্য বিজয়গ্রদা। ইহার সংস্কৃত 

নাম বিজয়া, ভঙ্গ, গঞ্জা, ইন্দ্রাশন, সংবিদা বা সংবিদ্ 

প্রভৃতি । গীজার প্রতিশব ব্ূপে গঞ্জিকা শব্ের ব্যবহার 
বহুল গ্রচলিত হইলেও ইহার মাভিধাশিক অর্থ মর্দিবাগৃহ | 

চিস্তাহবণ চক্রবতী 

গাজীর পট যধ্যযুগের মুসলমান ধর্মযোদ্ধাগণ সমাগে 
গাদী নামে সম্মান লাভ করিতেন। মৃতুুর পর ইহাদের 
বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের বৃত্তান্ত পটে চিত্রিত করিয়া গৃহস্থের দ্বারে 
ছারে গীতমহযোগে প্রদর্শন করা হইত, তাহাই গার্ীর পট 

নামে পরিচিত। গাঙ্গীগণ অলৌকিক শক্তি ও বীরত্বের 

গাটাপার্চা 

অধিকারী ছিলেন বলিয়া মনে করা হইত। বাংল! দেশের 
সুন্দবুবন অঞ্চলে তাহারা তাহাদের শোর্ধবীর্ধ দ্বার! বাজ্সকে 
শাসন করিতে পারিতেন বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। 
তাহাবা ব্যাত্তরের দেবতা বলিয়া হিন্দু ও মুসণমান উভয় 
সমাজেই পূজিত হইতেন। গাজীব পটে যে চিত্র অঙ্কিত 
করা হইত, তাহাতে তাহাদিগকে ব্যানার পে দেখা 

যাইত। ক্রমে গাজী সাহেবের ব্যাপ্রকে দন কবিবার 
বিষয়ই গাজীর পটগ্রপিতে প্রার্ধান্য লাভ করিয়াছিল। 
স্থন্দর্বন অঞ্চলে বড় গাজী খা বা ৫জন্গাগাপী সম্পর্কে বন্থ 
কিংবান্তি প্রচপিত আছে। 

দ্র আশুতোষ ভট্টাচাধ, বাম্পা মঙ্গপকবোর ইতিহাস, 
কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাৰ। 

অ।” তীষ ভগ্রাচার্ষ 

গীটাপার্চা বোপ্সরিও, সুযারা, মাল প্রভৃতি অঞ্চলে 
সাপোতাসিঈ গোত্রের (চানা119-910506৩) অন্থ ১০ 

দিকপ্সিস গত্তা (10101001515 ৫৪০০) নামক বুক 

জন্নার, ইহাব উস্চতা গড়ে ৭০-১০০ যু9( ২১ ৩ ফ্টার ) 

ও কাণ্ধের বেড ২৩ ফুট ( ৬০-১০ সে্টিটি বি) ইহার 
ত্বক, কাণ্ড বা শাখার 'মাথাত কবিলে বাব আঠাব 
মত শা ধস নিত ইয়। সেই হস হইতএ গাঙাপাতা 
নামক প্র্যািকখহ পদার্থ গ্রপ্তঠ ক হখ। মালন ভাষায 
গাটা” অর্থে আঠা, "পাটা? অর্থে গছ, অথাৎ গাছের 
আঠা। উ্ব" বৃক্ষ হইতে মাছ 5 বস বিছুক্ষণ পবে ১টচটে 
আঠার মত ঘপ কঠিন পণার্থে পরিণত হয। ৬হা উষ্ণ 
জপে লইযা মাভিলে হক, শাখার ঢুঁকবা, 41-বালি গতি 
হইতে পৃথক হইখ] যায় । এই পরিশুপ্। আঠার ধলা! 
মাখিয়৷ বেপিয়। পাতপা চাদরের মত করা হয়, তাহার পব 
চাদর এটাইখা গোলাকার কবিষা শাহাতে চাপ দেওয়া 

হয়। গাটাপাচা কতকগুলি নাপিন জাতী হাইড্রোকাবণের 
(010715)% সমিশ্রণ | ইহার বশ শাদা, পিঙগল বা 
বাদামী । ইহ] শন) ইহা প্রসাণতা কম। তাপ দিলে 
( ৫০০ সেন্টিগ্রেড ) ইহার প্রনার্যতা বৃদ্ধি পায়, তখন ইহাকে 
টালিয়া লম্বা কর] চলে। ইহা] ক্লোরোকর্ম, বেন্জিন, কার্বন” 
ভাইসালফাইড প্রভৃতি তগল পদার্থে দ্রাবিত হয়। গদ্ধক 

মিশাইয়া ভাপ দিলে (ভাল্কানাইজ করা ) রবারের মতই 
ইহা] কঠিনতর হয়, তখন ইহার প্রসার্ধত্তা আর থাকে না। 
ইহ! রবাবের অপেক্ষা কম তডিৎপক্লিবাহী। সেইজন্য 
তড়িৎশিল্লে কুপরিবাহী পদার্থ রূপে' ইহার ব্যবহার 
গ্রচপিত। 

পামগোপান চটোপাধার 
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গাঢওয়াল, 

গাঁ়ওয়াল, গড়য়ালী পাহাড়ী চি্কপা দ্র 

গাণপত্য গণেশ ত্র 

গাণিতিক অর্থনীতি অর্থনীতি প।বিমাণিক ( কো য়ার্টি- 
টেটিভ) বিজ্ঞান । আাহার পক্ষে গণিতের আশষ গ্রহণ 
স্বাভাবিক ৪ অনশ্ঠগ্াবী। গাণিতিক অর্থনীতির বিকাশের 
ইতিহাস অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের সহিত অঙ্গাঙ্গী- 
ভাবে জড়িত। কিন্ত অর্থনৈতিক চিন্তায় গণিতের সামান্ত 
বা আন্রুষঙ্িক প্রয়োগ থাকিলেই তাহ] গাণিতিক অর্থনীতি 
বলিযা বিবেচিত হয় না। 'অর্থনীতিশাস্ত্বের যে ধারা 
গাণিতিক চিশ্কন ৪ উন্নত গণিতশাস্ব্ের গ্রযোগের উপর 
বিশিষ্ট বপে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই গাণিতিক অর্থনীতি । 
বর্তমানে গণিনশাস্ত্রের দ্রুত উন্নতি ও ব্রমবধমান বিশেষজঞ- 
বোধ্যতাই গাণিতিক অর্থনীতিকে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 
দাণ কবিযাছে। 

অর্থনীতিতে গণিতের মাজাতিরিক্ত প্রয়োগের বিকুছ্ছে 
মার্পাল ( ১৮৪২-১৯২৬ গ্রী ), কেইন্ল (১৮৮৩-১৯৪৬ শ্রী) 

ফণ মিজেস প্রমুখ বু প্রখ্যাত অর্বনীবিদি আপন্তি 
হপিয়াছেন। ভথাপি গণিত প্রয়োগের নানাবিধ 
ডপযোগি হাব ফবে শর্থনৈতিক চিন্তায় গণিতের খ্যবহার 
এমবর্ধমান | প্রথম ভঃ, গাণিতিক উপস্বাপনা অর্থইনতিক 
চিন্তাকে স ক্ষেপ, শৃঙ্ঘপা ও পিশ্চিতি দান করে। দ্বিতীয়তঃ 
গাণিতিক প্রকার সাহায্যে বহু স্থপবিজ্ঞাত অথনৈতিক 
তব্ের অব] 'তাখপধেব বা অনষঙ্গের আবিষ্কার সম্তব। 

ততধতং, বাণিজািক চক্র, সবা গ্রক সাম্যস্থিতি (জেনেরাপ 
ইকুইপিত্রিয়াম ) প্রতি কয়েকটি গুকতপূর্ণ "অর্থনৈতিক 
সমঞ্জার ক্ষেত্রে গাণিতিক চিন্তাধারা বিনা গতান্তর 
নাই, ভাষাগ হ চিন্তা একরকম অসম্ভব বপিনেই চলে। 
চত্ুর্থতঃ, এ যুগে অর্থমিতি বিদ্ভাব ( ইকনমেটিক্স ) বহুল 
প্রসাবের পরিপ্রেশ্দিতে অর্থনৈতিক তব্গুপিকে ইহাব 
উপযোগী রূপদানও গণিতের অগতম উপযোগিতা | 

বেকারিয়া (99০০2019, ১৭৩৮-৯৪ শ্রী), ঝাক 

বেন্য়ি (1900065 73210090111, ১৬৫৪-১৭০৫ শ্রী), 

দানিয়েল বেম্রুয়ি (১৭*০-৮২ শ্রী), ইজনার (15171) 

অষ্টাদশ শতাবী )-- ইহারাই গাণিতিক অর্থনীতির গ্রথম 
পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃতিপাভ করিয়াছেন। ফন ট্ানেন 
(70767, ১৭৮৩-১৮৫* শ্রী) অর্থনীতিশাস্থে ক্যাল্- 
কুলামের প্রথম সার্থক প্রয়োগ করেন। অগস্ত1 কুনো 
(১৮০১-৭৭ খ্বী) তাহার স্থবিখাত “অর্থনীতির গাণিতিক 
হজের গবেষণা? (১৮৩৮ শ্রী) নামক পুস্তকে একান্তভাবে 

গাণিতিক অর্থনীতি 

গাণিতিক আলোচনার সহায়ত। গ্রহণ করেন। উইলিয়াম 
স্ট্যান্লি জেভন্স ( ১৮৩৫-৮২ খ্রী ) এবং অস্্ীয় অর্থনীতি- 
বিদ্দের ছারা প্রবতিত প্রান্তবাদী (মারজিনাপ্িম ) 
বিপ্লবের সময় হইতেই গাণিতিক অর্থনীতির ধারা ক্রমশঃ 
সমৃদ্ধ হইতে আরম্থ করে। 

গাণিতিক চিশ্াধাবার শক্তিমভ্তার প্রথম প্িচয় দেন 
হবাল্রাম ( ১৮৩৪-১৯১* গ্রী) তাহার সর্বাম্মক সায্য- 
স্থিঠিতবে। আংশিক সাম্যস্থিতিতবের গবেষণায় গণিতের 
গয়োগে জেভন্স, এজ ওয়ার্থ (১৮৪৫-১৯২৬ এ ), মার্শাল, 
বৌলি, পিগ্ (১৮৭৭-১৯৫৯ শী) প্রমুখ অর্থনীতিবিদের 
দান সমধিক | পারেতো (১৮৪৮-১৯২৩ শ্রী) এব" কাহার 
অশ্গামী এগগেনে গুত্দ্বি, হিক্প, আযাপেন শ্রভৃভি 
অমেয় স্থখা্ভুতি ভান্বিকগণ (অডিন্যাল ইউটিলিটি 
প্রিন্সিপ প) ক্রয়তব্বের গাণিতিক কপায়ণে সহায়তা করেন। 
শ্বাণুখেল্সন (১৯১৫ শ্রী) কর্তৃক ব্যক্ত পছন্দ' তত্বেব 
প্রবণ হইতেই ক্রয়তত্বে গাণিতিক শ্যায়শান্স্ের প্রবেশ 
ঘটয়াছে। অন্য দিকে পারেতো, বারোনে, লাঙ্গে (১৯০৪- 
৩৫ শ্রী), হিক্স প্রদুখ নর্থনীতিশিদ্ হবাল্বাসীয় সবাক 
সাম্যস্থিতির আলোচনাকে গাণিতিক পদ্থায় বহু দূর অগ্রসর 
করেন এব" সমাজবাদী অর্থনীতিব্যবস্থার উপর নূতন 
'মালোকপা ও করেন। 

যর, ধিসার প্রমুখ পঞ্চিত অর্থনীতি ও সংখ্যাতবের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কসাধনে ত্রতী হন। স্থইছেনে হিবকূসেলের 
অচ্গামী পিন্ছ।ল, মিরডাল গুন্তি পণ্ডিতের! গতিশীল 
সমঈিগত অর্থনীতিকে গাণিতিক চিন্তাব উপর প্রতিষ্ঠিত 
কবেন। কেইনসীয় অর্থনৈতিক বিপ্রবের সহিত গাণিতিক 
অর্থনভিব সমিশ্রণে এক সম্পূর্ণ নূতন সমগ্রিগত অর্থনীতির 
সষ্টি ইয। স্থামুয়েল্সন, হ্যারড, হিক্্স প্রভৃতি অর্থনীতি- 
বিদেৰ গাণিতিক অর্থ ণৈতিক গবেষণ। 'আধিক চঞ্র্গতি- 
তত্বকে উচ্চতর স্তববে উপনীত করে এবং আধিক উন্নতি- 
তত্বেগ পথ উন্মুক্ত করে। এই সময হইতেই অর্থনীতিশাস্ত্ে 
বর্তমান গাণিতিক যুগেব সুন্রপাত। 

এ যুগে অর্থনীতির বহু শাখাই একান্তভাবে গণিত- 
শিভর হইয়! পড়িয়াছে। গাণিতিক অথনীতির সবাধিক 
গুরুত্ব প্রকাশ পাইয়াছে আধিক উন্নতিতত্ব ও আঘিক 
যোজনাতব্বের (প্রানিং থিয়োরি ) বিকাশে । উন্নত, 
অর্ধোক্কত এবং অনন্ত অর্থনীতি ব্যবস্থার গাণিতিক 
প্রতিকপের স্ষ্টিতে ( মডেল বিল্ডিং) বনু অর্থনীতিবিদ 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। হ্বাসিলি লিওন্তিয়েফ কর্তৃক 
প্রবর্তিত উৎপার্দক-উৎপন্ন সম্পর্কের বিশ্লেষণ ( ইন্পুট- 
আউটপুট আযানালিসিস ) অর্থনীতির ক্ষেত্রে গাণিতিক 
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গাণিতিক ক্রীড়া-কৌতুক 

চিন্তার এক অমুন্য অবদান । ১৯৩৯ খ্রীষ্টাবে রুশীয় পতিত 
কান্তোরোভিচি রৈথিক যোজনা গণিত (লিনিয়ার 
প্রোগ্রামিং ) প্রথমে উদ্ভাবন করেন । এই বিদ্তার প্রসারে টিন 
বার্জেন প্রমুখ পাশ্চাত্য গাণিতিকগণের দ্বানও অপামান্থ । 
গাণিতিক অর্থনীতির নবতম বিকাশ ঘটিয়াছে গণক যঙ্তের 
সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্থবণের ক্ষেত্ে। আজিকার 
আধিক যোজনার (প্র্যানিং ) ও অটোমেশনের যুগে 
গাণিতিক অর্থনীতি আর পূর্বেকার মত শুধু পঞ্ডিতী 
ধ্যান-ধাএণাই পয়। খ্যাবহারিক অর্থ নৈতিক জীবন আজ 
ক্রমশঃই অধিকতর গণিতনির্ভর হুইয়া পড়িতেছে। 

পরিশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নয়মান- 
মগেনষ্টান কর্তৃক প্রবর্তিত ক্রীড়াতব্বের ( গেম থিয়োরি ) 
অর্থনৈতিক প্রয়োগ এবং ইহার সহিত ম্যান্রিক্স-বীজগণিত 
প্রণালীর মাধামে খৈখিক যোজন। গণিতের মিলন 
গাণিতিক অর্থনীতিকে এক নবীন রূপ দিতেছে । “অর্থনীতি' 
ও “অর্থ নৈতিক চিস্তার ক্রমবিকাশ, দ্র। 

দ্র ২, তে, 0. 41161, 120156111071 47019515 10 
7০010011150, [,0107001, 1938 7 10910 ৬০17 16010021017 

8100 031527 7 016617502101), 17601 ০) 31785 217৫ 

13001101110 1361,010/, 1001706001 194এধু ১ 0. 4৯. 

92180111501), 170147/0261015 0) 12001701710 41101525, 
(02010101080, 11855. 1947 ; 0. 4. ১০120800106 61 

111509 01 15001107010 411219515, 6৬ ০0115 

1955 ; ৪. ৬৪102, 71716019০01 03011950160. 17161 

17021011717, [,0100019, 1956 3 [২0121 0100101291), 

চ০এ] 4১. 92000161501, 200 [২019616 1%. 9010৬, 

17760 170270177711115 0110 12001701710 481419515, 

৩ ৬০1], 1958; ভ/. ). 30001, 72001101760 

1116079৫184 010620075 176562101, ০ 16156. 

1961 ; 1. 12651511799 0112001)2115, 1201 1)20৫- 

10101770116 0 1101127/20102] 120017077205, ৩৬ ০: 
1961. 

অনুতানন্দ দাস 

গাণিতিক ক্রীড়া-কৌতুক সংখ্যা, জ্যামিতিক ক্ষেত্র 
ইত্যাদি গাণিতিক বিষয় লইয়৷ নানা প্রকার অব্ঠার 
বিনোদন পুরাকাল হইতে প্রচপিত আছে। বিভিন্ন 
ধরনের সমস্যা বা ধাধা, জাছুবিষ্তা ও হেত্বাভাস বা কুযুক্কির 
দ্বার! ভ্রান্ত ও অসন্তব প্রস্তাবের প্রমাণ ইত্যার্দি গাণিতিক 
সাহিত্যে প্রচুর রহিয়াছে । দাবার ছক ও দাবার বল 
লইয়া কয়েকটি সমস্ত বিশ্লেষণ-ভিত্তিক হওয়ায় ইহাদেরও 
গাণিতিক ক্রীড়া-কৌতুকের অন্তর্গত কর! হয়। ইহা ভিন্ন 
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আরও যুক্তি ও বিশ্লেষণ -ভিত্তিক ক্রীড়া-কৌতুকের কথা 
জানা আছে। ক্রীড়া-কৌতুকের সুত্রে নৃতন গাণিতিক 
চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত গণিতের 
ইতিহাসে বর্তমান। খ্যাতনামা গণিতত্ত ক্রীড়া-কৌতুকে 
উৎসাহিত হইয়াছেন এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এই সকল 
কারণে গণিতের রাজ্যে গাণিতিক ক্রীড়া-কৌতুক একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া! আছে। 

এইরূপ গাণিতিক ক্রীড়া-কৌতুকাদিকে মোটামুটি 
৪ ভাগে ভাগ করা যায়: ১. পাটিগণিত ও বীজগণিত 
সংক্রান্ত ২. জ্যামিতি সংক্রান্ত ৩, যুক্তিবিস্তাস সংক্রান্ত 
৪, বিভিন্ন কুটবর্গ (ম্যাজিক স্বোয়্যার ) ও দাবা খেলা 
সংক্রান্ত। এইগুলির প্রত্যেক(টিরই একটি-ছুইটি করিয়া 
উদাহরণ মলোচিত হইবে । 

১, পাটিগণিত ও বীজগণিত সংক্রান্ত : সংখা। অথবা 
তদনবূপ কিছু লইয়া কয়েক প্রকার ক্রীড়া প্রচলিত আছে, 
তাহার যধ্যে গ্রীমে প্রচলিত একটি ক্রীড়ার সম্পূর্ণ বর্ণন' 
দেওয়! যাক, এই খেলাটির নাম “সংখ্যা যুদ্ধ" । ছুই জন 
প্রতি্ন্দী পাপাক্রমে ১ হইতে ৬ পর্ধস্ত যে কোনও সংখা! 
বলিবে এবং ছুই জনের কথিত সংখ্যা একজ্লে যোগ হইতে 
থাকিবে । এই পদ্ধতিতে যাহার দ্বারা যোগফল ৫০-এ 
নীত হইবে জয় তাহারই | 

উক্ক খেলায় যে ব্যক্তি যোগফল ৪৩ করিতে পারিবে 
সেই জিতিবে। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী ১ বপিলে সে ৬ বলিবে, 
২ বলিলে ৫ বলিবে ইত্যাদি । উল্লিখিত বিশ্লেষণ 'অচুসাধে 

, জয়লাতভের জন্য যোগফল ৪৩ করিবার পুর্বে তাহ ৩৬ 
করা প্রয়োজন । এইভাবে পুনংপুনঃ ৭ বিয়োগ করিতে 
করিতে দেখা যাইবে যে প্রথম ব্যক্তি ১ বপিলে তাহার 
জয় অবধারিত। 

এই খেলাপ্ব তিনটি খেলোম্নাড় আনিলে আর কোনও 
নিয়ম খাটে না। 

এই খেলাটির আর৪ রকমফের আছে। তাহার 
একটির নাম নিম (টব )। মুর (1০06) বা 
উইথফ (৬/10,০£0-এর খেলা ও মূলতঃ ইহার সমগোত্রীয় । 
তবে এই খেলাগুলিতে খেলোয়াড় ও ঘুঁটির সংখ্যা 
বেশি। 

পাটিগণিত ও বীজগণিত পর্যায়ের কয়েকটি 'সমন্যা৷ বা 
ধাধার উদাহরণ দেওয়া যাক। ৪০! কিলোগ্রাম ওজনের 
একটি পাথরকে এমন ৪ টুকরায়: ভাঙিতে হইবে যে 
টুকরাগুলির সাহাযো ১ হুইতে ৪৯ কিলোগ্রাম পর্যস্ত 
ওজন করা যায়; ইহার উত্তর ১, ৩, ৯, ২৭। 

৫) ১০, ১২ ও ২১ মের তরল পদার্থ ধরে এমন ৪টি 
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পাত্রের শেষেবটি পূর্ণ এবং অন্গুপি শৃন্ত। কি উপায়ে 
পাত্রস্থ তর পদার্থ তিনটি সমান ভাগে ভাগ করা যায়? 

এই ধরনের সমশ্তা সমাধানের কোনও বাধাধরা উপায় 

নাই। খওমান সমশ্যাটিৰ উত্তর এই : প্রথমে ২১ সেরি 
( অর্থাৎ ২১ সেপ্ন জপ ধরে একপ পান্ধ ) হইতে ১২ সেরি 
পুণ কিয়। তাহ] হইতে ৫ সেগিটি পু করিপে ১২ সেরিতে 
৭ সের জল থাকিবে । এই ৭ সের ১০ মেরিতে চাপিয়া 

& সেরিব সমস্ত জপ পুনরাষ ২১ মেপিতে ঢাশিয়। তাহা 
হহতে ১২ সেখি ও ১২ সেি হইতে ৫ সেরিতে গালিলে 
১২ সেবিতে ৭ সের মাত্র জল থাকিবে | এহবার ৫ সেবি 
শুন্য করিয়া ২১ সেবিতে ঢালিলেই আগাভাগি সম্পূর্ণ হয়। 

এইবার পাটিগণিত ও বীজগণি৩-স এঞান্ত ম্যাজিক বা 
জাদুব খেলাব দৃষ্টান্ত ৫যা মাক. দ্বুহ জনকে ল্ইযা 
যে জানব তাহাতে প্রথমে দুইটি সংখ্যা স্থির করা হইবে 
এবং উক্ত দুই বান্তি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ কশিয়। 
একজন একটি ও চন্য জন অন্য মখাটি মনে কবিবে। 
অত্তংপপ জাগকপ এই সখা দুটি লইধা ইহাদের কিছু 
গাণাতকাশ্যা পরিনে বলিবে এব উন্তুবটি শুনিয়। 
কে কোন স'থা। লহমাছেন তাহা খলিযা দিবে। পুৰে 
এই খেশাটি যেশাবে প্রচনি 5 ছিপ তাহাতে একজনকে 
জোড ৪ অগ্ জনকে শিলাড সখা] পইতে হহত। বাশে 

(79017০1 এই দাহ খেলাটি গ্ুসাবিত কবেন। 
প্রপঙ্গতঃ কণা যা যে বাশের পল্চকে শিখিত পন খেলা 4 
জাছু গন্থকাব বল (13211) এব পুস্তকে সন্গাব্ট আছে। 

একহপকে লইয়া যে মাছিক দেখানো যায় তাহ! 

দুই প্রকাব। কোশ৪ সংখা! জাবিতে হহবেঃ লাছুকর 

ইহ] জাশিবে না কিপ্ত ইহার উপর কষেকটি গাশিতিক 
ফ্রিষা করিতে হইবে । প্রথম প্রকার মালিক ক্রিশাষ উত্তর 

শুনি! জাতুকর সংখাটি বলিখা দিবে । ভ্িতীয গ্রকাব 
ম্যাজিকে সম খাট না জানিষা জাদুকর উন্নুর বলিযা ধিবে। 
দ্বিতীয় প্রনাবের একটি উদাহবণ দে এমা গেল : 

কোন সখা! মনে করিয়া তাহাকে ৩ দিয়া গুণ 

কবিখা যে সংখ্য। হইল তাহাব যে কোনও স্থানে ১ বসানো! 

হউক। এই সংখাটিকে পুণরায় ২ দিয়া গুণ করিধ। 

৩ দ্রিষা ভাগ কিয়! ভাগশেষেব সহিত ৮ যোগ কৰিলে 
উত্তর হইবে ১০। 

ঘড়ি বা সংখ্যার দ্বার চিহ্তিত স্বান বাতাস ইত্যাদি 

লইয়াও গাণিতিক জাছুবিদ্াা' আছে । 
পাটিগণিত ও বীঙ্গগণিত পর্ধায়েব কয়েকটি হেত্বাভাস- 

ঘটিত খেপাব দৃষ্টান্ত : প্রচ্ছন্ন শান্ত যুক্তির দ্বারা অসম্ভব 
সগ্রমাণ করা গণিতে উপভোগাও বটে এবং শিক্ষাপ্রদ ও 

সু] ৩1১৪ 
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বটে। উদাহরণ দিবার পূর্বে দ্বই ধরনের জান্ক যুক্তির 
বিয়ে কিছু বলা আবশ্যক । প্রথমটির মূল এই শূন্য 
দিয়া কোনও সংখ্যাই বিভাজা নহে? এই সহটি ঠলিয়া ন! 
গেলেও ভাগ করিবার স্ময় সর্দা ভাজকটিন মান পরীক্ষা 
করিবার কথ স্মবণে থাকে না। উহার স্যোগ পহয়া 

যে সকল হেত্বাতাম শিক্ে প্রণন্থ হইযাছে খসখাক 

আলোচনাটি তাহাবুহ একটি উদাহণ | 
দ্বান্ত যুক্তির দ্ধি ঠীয়টি নিয়ণ : বর্গযুল বাহির কবাব 

পর+4বা- যথাযথ বমানোর প্রতি অনেবেভ মনোঘোগ 
দেন না। (2)4--6-2)১ সম্পকাটতে উ 5য় শিকেবু সগমূল 
লইয়া 2-- -2 লিখিলে চলিবে পা -সঙ্গাবা এল -2 
এবং 27 -(-2)-এব মধো ধেটি ঠিক সেহটিহ লইচত 
হ্টবে। নিমের আলোচনাটি হহাব উদাহবণ 

ক1-11.588-11421-11117 
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খ.ধবা যাক 2-% 

স্বতবাহ :217-5682৮ 

দুই দিক হইতে ৮ বিযোগ করিগা ৫৭ 7" ৫277-1)8 
পা্যাযাণ | স্ুহবাত (৫70) 4287 ৫৮102) 642 702) 

(পরি 2 

পর 1.7] 

মর্থাৎ ৫১4 0০4 02759 £ 
৫--০ 

অথব! 2৪ 09+702--0 (679)1 

এইবার ৫ -৮ শ্মবণ কবিলে উপবেব সমীকরণটির অর্থ হর 
3৫27-302£ অর্থাৎ 2-91 

২. জ্যামিতি সতক্রান্ত . সকপেই জাননন ন'* প্রকাত 

জ্যামি ওক ক্ষেত্র ছাবা আলপনাষ, উদ্যানের *কন!য বা 
গুহাদিতে মৌন্র্ধ স২বচন সঙ্গবপব। ব*মান এরবদ্ধে 
ইহার মমাক বিববণেব স্থান নহে কিন্ধযে সকল হু।াম*ক 

'তথোবধ উপবৰ শিভব কবিযা ইহারা গড়িযা টনিবাছে 
তাহাদের আংশিক বা এখানে দেওয়া যাইতে পাবে। 

ক £বংখ সংখাক আলোচনার সেই গচেষ্টা গাছে। 
ক. সমান কোণ ও বাহু -বাশষ্ট ফডখুথ্, ৮৯ ৫ক্কোও 

এবং সমবাহু তিছদর -- এই তিন প্রকার জামান কবে 
যে কোন৭ একটিকে পবন্পবস গগ্ুভবে খিন্যুস্ত করিম 

নিদিষ্ট পরিমাণ ভূমি সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলো যাখ। 
বা তশোধিক ক্ষেয়েব সাহায়ো কেমন কবিষা ইত? সন্থব 

এ সম্বন্ধে বু আলোচনা আছে । ক্ষেন একাধক হইলে 

সৌন্দ্ধ বর্ধন সস্ভবপর কিন্তু সে ক্ষেতে সংশিষ্ট গণেত শববশ্বই 
জটিশতর হইয়৷ পড়িবে। 

সি 
ই 

১৭৫ 
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থ. সাতটি সমান বৃস্তকে এমনভাবে সাজানো যায় যে 
একটি বৃত্ত মাঝখানে থাকিবে ও বহিঃস্ব ছয়টি বৃত্ত 'প্রত্োকে 
মধোরটি ও পার্খস্থ ছুইটিকে স্পর্শ করিয়া থাকিবে । এই 
সস্তাবা বিন্বাসের সাহায্যে শুধু যে নানা প্রকার জামিতিক 
রূপকল্প নির্মীণ করা সম্ভবপর তাহাই নহে,বস্ধর আভ্যন্তরীন 
গণনেও ইহার প্রভাব বিগ্ভমান। ক্যাপামবোর্ডের ঘুঁটিএ 
বিশ্তাসপ্রণালী ইহার প্রসারিত রূপের একটি দৃষ্টান্ত। 
বৃত্বগুলির ম্পর্শবিন্দুগুলি কেন্দ্র করিয়া সমান মাপের আরও 
বৃত্ত আকিলে ইহাদের পরস্পর ছেদের দ্বারা আরও 
অনেকগুলি চিন্তাকর্ষক নকশার £ঠি হয় এবং নানা বর্ণের 
সাহায্যে নকশাগুপিতে সৌন্দধ সহি করা যায়। 

কারুকার্ধ ভিন্ন৪ জ্যামিহিতে অবসর বিনোদনের 
উপাদান আছে, যথ1 কম্পাসমাত্র ব্যবহাণ্পে কয়েকটি 
নির্মাণ বা বলবিগ্ভার সাহাযো জ্যামিতিক উপপাগ্ত প্রমাণ 
করা । তবে এই অবসর বিনোদন গণিতজ্দের পক্ষেই 
অধিক উপভোগ্য । 

জ্যামিতিক হেত্বাভীস : ছুই প্রকার কুমুক্তি বা 
হেত্বাভাসের কথ বলা যায়-- পাটিগণিতের হেত্বাভাসের 
মত শৃন্য দ্বারা বিভাগ উদ্ভুত এবং দ্বিতীয়টি মিথ্যা নির্ধাণ 
-উদ্ুত। নিম্নোক্ত আলোচনাটি প্রথম ধরনের হেত্বাভাসের 
দৃষ্টান্ত । মুল & কোণ-বিশিষ্ট 4130 ভ্রিডুজে যদি 0-এর 
সমান করিয়া 2840 কোণ কাটিয়া লওয়া হয় 
এবং 7 বিন্দুটি যদি [0-র উপর হয় তাহ] হইলে 

১০০ 55203 596 
4১৫৯ 131) £১105 300 

প্রথমাংশের কারণ &3) ৪ 094 সদৃশ ও শেষাংশের 
কারণ এ গ্রিভুজদ্বয়ের উচ্চতা এক হওয়ায় ক্ষেত্রফল 
80 এবং 80 ভূমি (1৪36) ছয়ের অন্পাতবিশিষ্ট। 
কতরাং £09/130- £&102/3) 1 &% যদি & হইতে 
[30-র উপর লম্ব হয় 'তাহা হইলে £027-754১8 + 009 
--2030.8312 ও 1022 327 0102-2019, 361 

হুইবে। প্রথম সমীকরণটিব 

হাতরাং 

4১324730272 05 955 43211310272), ৪ 
9০ টি 

অর্থাৎ 

2০- +730-291- 90-+ 90--213' 

অথবা 

482 1705 4376 
90 790. 0--8 

গাণিতিক ত্রীড়া-কৌতুক 

অথব৷ 

4১027810580 52857019580. 
80 31) 

স্থ'তবাং প্রমাণিত হইল 
0307-891) 

৩. যুক্তি বিশাস সংক্রান্ত : যুক্তি বিন্যাস সংক্রান্ত সমস্যার 
সংখা! এত অধিক ও তাহার এত প্রকার যে তাহাদের 
শ্রেণীবিভাগ প্রায় অসম্ভব । শ্রেণীবিভাগের কোনও ভিত্তি 
খুঁজিয় পাওয়া দুবহ। হয়ত 'গ্রতীকী ন্যায় ( সিশ্বপিক 
লজিক) দ্বারা এগুলির সমাধান করা যাইবে এবং তদ্ধপ 
অধায়নে ইহাদের শ্রেণীবিভাগ সম্গদ্ধেও কিছু আলোকপাত 
হইবে। 

দষ্টাম্ত : হরেশের মায়ের ৪ ছেলে। বড়র নাম 
এককড়ি, মেজর নাম তিনকড়ি, সেঙ্গর নাম পাঁচকড়ি, 
ছোটর নাম কি? যুক্তিহীনভাবে সংখ্যার ইঙ্গিতে ভ্রান্ত 
না হইলে বোঝ যাইবে যে নাম অধশাই সুরেশ, মাতকড়ি 
নয়। 

৪. কুটবর্গ ও দাবা খেলা সংক্রান্ত : দাবার ভক লইয়] 
দুইটি সমন্তার উল্লেখ করা হইবে : 

ক. খোড়াকে কিন্ধূপ চাল দিলে উহা প্রত্যেক ঘরে 
একবার করিয়া যায় ও কোনও খবেই একাধিক বার 
যায় না। 

চালটি এমন ভাবে হইতে পাবে যে ঘোড়াটি ছকটির 
উপর খুরিতে ঘুরিতে ক্রমেই ভিতবের দিকে আপিতে 

, থাকিবে । স্থানাভাবে বিস্তৃত বর্ণনা স্ব নহে । 
খ. ১৬টি মন্ত্রী এমনভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে 

কোনও তিনটিই এক সরল রেখায় 'মবস্থিত না হয়। প্রথম 
মারির প্রথম ঘরকে ১১, তৃতীয় সারির চতুর্থ ঘরকে ৩৪ 
তাদি বলিলে বঙ্মান সমন্ার 'ন্ততম সমাধান : 

১৫) ১৩) ২৫) ২৬১ ৩১, ৩২, ৪১১ ৪২১ ৫৭) ৫৮১ ৬৭, 

৬৮১ ৭৩, ৭৪১ ৮৩, ৮৪ ঘর গুলিতে মন্ত্রী রাখ! । 
কুটব্গ (ম্যাজিক স্কোয়ার )-এর কথা বহুজনবিদিত। 

ইহাতে দাবার ছকের মত একটি ছক আবশ্যক যাহাখ 
প্রতি সারিতে মত ঘর আছে প্রতি পঙ্ক্তিতেও ততই 
আছে। ঘবগুলিতে ১,২,৩,৪** পর পর সংখ্যাগুলি 
প্রত্যেকটি একবার করিয়া এমনভাবে বসাইতে হইবে 
যাহাতে প্রতোক সারির ও প্রত্যেক পও্ক্তির সংখাখ্লির 
যোগফল সমান হয়। | 

প্রতি সারিতে বা পঙ্ক্তিতে যতগুলি ঘর আছে 
তাহাকে বর্গের ক্রম বলা হইবে। বিজোড় ক্রমের কুটবর্গ 
তৈয়ারি করিবার প্রণালী নীচের আলোচনায় দেওয়া হইল । 

১৭৬ 



গাত্রহবিদ্রা 

১৩, ৫৪ ইত্যাদির অর্থ পূর্বোক্ত আলোচনায় (খ) দাবার 
ছকেব অর্থেব অন্তরূপ। 

প্রথম সারির মধাস্থ থবে অর্থাৎ বর্গক্রম ৫ হইলে 
১৩ ঘরে এক বমসিবে। অভংপর সারির সখা! এক কবিযা 
কমাইয়৷ 9 পর্্ক্তিব সখা] ১ করিয়! বাডাউযা যে ঘরগুপি 
পাওয] যাষ তাহাতে যথাক্রমে ২, ৩ ইঙ্যাদি ধসাইতে 
ইইবে। ধরিয়া লইতে হইবে ৫-এর পবেব সংখ্যা ১ অর্থাৎ 
১-এর চেয়ে ১ কম সখ্য ৫। স্থাতরাং ৫ ক্রমে বর্গে 
২, ৩, ৪, £ বসিবার ঘর ওলি যথাকমে ৫৪, ৪৫, ৩১, ২২। 
২২ ণধ পবের ঘব ১৩ কিন্ত সেখানে ইতিপৃন্েই ১ 
রহিযাছে। এরপক্ষেত্রে সন্দাই সাধিব সখা] ১ খাডাইণা 
ও পঙ্ক্ির সখা। অপবিণতিত বাখিঘ। যে ঘবটি পদ্মা 
যাইবে সেই ঘরে পব্রে স খাটি বসিবে। স্থতবাঁ” বর্তমান 
দে ৩৯ খবটিত* ৬ বসিবে। 

৬ন্ প্রণাপীটি ছ লা লোবেমাব (096 [0 [,7007561 ৩৭) 
কন । পাশে (1370160) ৪৮ আব৭ একটি নিষমও 
জানা আছ | 

তোঢ ৩" টনশ ৫ণ্যাধি করিবাৰ শিখম অপেক্সা 
45 জটিল এব ইহা সঙ্গন্ধে ডেভেডেক (00০০৭৩০) 
5 দিম চটি * আছে। 

ন্মান “বাদ এয সঃস্থ সু প্ষিয স্পশও করা গেশ 
1 শাহণ হাপশিক নালিক -সল্গাবনা ক্ছ্যাি -উদু$ 
পক বিষমূুক কৌকুকাপ, কলনপরিছ্ণ (ক্যান্বপাস )- 

হত্বা ভাস, অণচ্গশ্রেণা ( ইনখিশি) সিশিদ ) সম্ঘন্দে 

গণ] 2 তৎসহি্ট কৌউক ইন্াদি। 
পাটগণতেশ অন্তত কালশেপাব মত) , বিকিধেব আনত 
প$দশ সঙ্গ (টি।টিন পাজল ), হলেই 'অট্রালিকা 
নামক সমন্া। ১ লিাটিস। ইাশাদি আরণ নানা গকীবর 
গাণিতিক এটাড| ,.কী$ক মাছে। উহাদের বিবরণ এই 
প্রবন্ধে পবিলরেধ জন্পতা হেও সন্নিবেশিত খা সম্থব হয 
শাহ । 

ত্র ড/. ৬.২. 3911, 110611011011501 16000110115 

010 10010115, [.017001), 1696 

শগন্বিহারী বন)াসাধায 

শাত্রহরিজ্রা বিবাহ ও হবিদ্রা দু 

গাথা; 

গাথা ভারন্ঠীষ-আধ ভাষায় গাথা শঙ্ষটির গুথম 
গ্রয়োগ পাওয়া যায বেদে। খগ্বেদ-সংহিতাষ ইহাব 

পুংলিঙ্গ বূপটিও (গাথ' ) একাধিক বার প্রযুক্ত হইয়াছে_- 

পা 

১৪ 
নু 

ধা ৪৯ 

সংগীত দ্র 

গাথা 

স্বতস্থ পদ রূপে এবং সমাসের পূর্বপদ জ্পে। টৈযাকবণেবা 
একটি 'গৈ'-ধাতব উল্ব থিনপ্রত্যষের যোগে সিদ্ধ 
করিযাঁছেন। এই ব্যুৎপন্থি অন্যাখী 'গাথ।” শেন নর্থ 
হইতেছে গ্লিতি' বা গগেয় পদ?। বেদের ভ।গাকা? 
সাযণাচাধ 'গাথ গাথা শবেণ অর্থ করিয়াছেন _ গান 
স্থে।ত) 'স্বতিকপা বাব?) এমস্থুকূপা পাপ, "সকলের দ্বার 
গাত হইবার ফোগা গীতি? । 

বৈদিক ভাগার ভগিনী স্থাণীযা প্রাচীন ইবাণীয় 
ভাশাতেও গাদা শবটি অজ্ঞাত নহে | অব্রেশ্তা র 
একটি শের নামই গাথা? (0568) ইহা জবএশাধের 
বঠিত বলিষ। প্রসিদ্ধ, বৈধিক ছন্দের মন্তবপ প্রাচীন ছনের 
গখিত) কতকওলি শ্গাের সগ্রহ । ওহ পদ বা গাথা" 

শির ভাষা “আঠা » অন্য অশেব ভাষ' অপেক্ষা 
%[৬'নভব। দৈদিব সহিতা 2 আশ্বঙ্গা বর প্রমোগ 
সক্ষো ই৯1 বশিতে পারা যায যে, ম্বার্ধ ভাষাম গাগা 
*দটি মাদিত গছান্দাপঙ্ধ শ্বত্র স্কাঞ বা স্বতিরূপ গ্লাতি 
বাঞোক বা পদ এই অথেই বাবদ» হয । প্রান 
ভাবতাদ অর হাটার পরবে হই অর্গেব প্রমাব ঘিতে। 
এওন্যে ত্রাণ? গ্রশ্থেৰ একটি অধ্যায়ে সবিস্তাবে ক্রি 
শ্টলশে] উপাখ)াসুন গঞ্ের মনো দো ছন্দোবদ্ধ শি শদ 
বন্িপষ পদ - সকশের ছারা গত ভইবাব ফোগা নত 

_-দ্ধান হহশাছে | এ ল্তিপদ গুলিকে বশ হইয়াছে 
“গাথা। এই গখাশ্পি সখ খতিদপ পদ লা শীতি 
সাত্র নে, এগ্তশি 5 উদ প্রতু।ঞ্জিব মাধ মে একটি 
পুবাওন উপাখ)াশের শাধ। «এ পুত হইদী তাছে। এই 
গাবাগলি অপেক্ষা হত পুগাতন, সবিশ্তাবে বিবুত গছ 
উপাঙ্।। নব শী £ইওুলিতিত শিহিত। 

পাপ * চিএ সত বৌক্ছ সাহিতোও গগ্ছের 
মতো মনো গুমঙগতং গাথা নাছে অভিহিত কু ক্ষ 

কাবতী ৮ ভইযাছে - এই গাথা গুলিত১৪ অনেক খুলে 
উপাখ)ানেব মণ কখ বন্ত বিধৃত বহিষাছে | পালি বৌ 
শাখের শ্দ্দক শিকাষেব অন্থগ৩ গুইখানি গ্রন্থ 'খবগাগা?। 
ও “থেবীগাথা - গঞ্ বছি হ শু ক্ষুদ কঙকএ্লি 'গাথা'র 
সণ্ণহ। এইখপি একাধারে গতি ও কবিঠা। কিস 
এইগুপিব প্রা প্রত্যেকটি কোন ৪-না কোনও ঘটনা4 
পবিপ্রেম্মিতে বচিত এবং কঙকপণ্রলিতি আথাধিকাৰও 
সন্ধাণ পাওযা যায। ব'মাষণে এক স্থলে একটি প্রাচীন 
লোকোঞ্চিকেও গাথ। শামে উল্েখ করা হইখাছে। 
প্রাকভে৪ গাথা? রচনা গীতি প্রচলিত ছিশ। হান 
কণ্ক সংকলিত গাথা সপ্তশতী" গ্রন্থখানি গ্রাককতে বচ্ত 
এইবপ অনেকগ্ডপি ক্ষুদ্র ক্ষ প্রকীণ গাথা" স"গ্রহ। 
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গাথাসপুশতী 

বিশেষ ছণ্দে বচিত এই 'গাথা'গুলি ঠিক আখাণন-মূলক 
নহে, এইগুলিকে গীতি-পদ বলাই সমীচীন | 

আদিতে 'গাথী'-অর্থে স্কিতিবপ? পদ্দ বা শ্লোক-গাতি 
বুঝাইলেও, কানঞ্রমে অর্থেব প্রনাব হেতু, 'গাথা' বলিতে 
বুঝায-_ পৌরা!ণক বা প্রাচীন কোন 9 লৌকিক উপাখ্যান 
অবলম্বনে বচিত ক্ষুত্র বা শাতিপীথ কবিতা, যাহ] সুর- 
স'যোগে গীত হইখাধ যোগা, কিংবা যাহ স্কুর কিয়া 

আবুন্ধি কবিতে পারা যায়। আধুনিক বাপাডে গাথা 
বশিতে ইহাই বুঝায়। 
গস বলিতে পার! যায় যে, সস্কতের গাথ্ধাত 

হইতে গঠিত গ্রিঘাপদ হইতে 'সাণুলিক ভারতীয় আর 
ভাষায়__ যথা বাপ হিশ্ী প্রভতিতে _ গিহওধাতুর 
উদ্ভব হইধাছে__ সংস্কত গাখযতি' ৮ গাথেতি ১ গাধোদ 
»"গাহেই'»গ'হই' আধুনিক বাংলা গাঠে ১ গাণ 
( -লগাঠ 4 -এ))। গান বা সুব-পয়ের সহিত গাধা 
স'যোগ হহাতে সুম্পষ্ট। 

অনিলধুমাব কাঞ্সি।ল 

গাথাসপগ্ুশতী হারও ভাষায় গাহা ( গাথ]) ছন্দে 
পেথা গ্লোকের স কপন। পরাক্ততে গ্রন্থটির নাম 'গাহা- 
সন্তসহ' | সাতখাহইল (সাতবাহণ বশীষ ) হাণ স কপনটি 
কাবদধাছিৎনন বলিধ। প্রসিদ্ধ । হর্ষচরিতের উপরুমে বাণ 
পুর কবিদের পুশ সা গুসক্ষে সাওবাহনেব সংকলিত প্রাকৃত 
স্থা-নুক্জাবলীও উল্লেখ কবিযাঙছেশ। স্ুঠবা সংকণ্ণটি 

মপম শতাঙগাব আগেহ করা হহযাছিল। 

সাঙধাহন বশ খ্রাষ্টাগ প্রথম শঙাফঠে পরাক্রাস্থ ছিলেন। 
তাহাদের কেহ এই সকপন-কতা হহতে পারেন এই 
অঙ্গমান অনেকেই করিয়াছিলেন । কিন্ধ গাথাসপুপ ঠীর 

লোকের ভাষা খরা প্রথম শতাব্দীতে যেমন ভ ৪য় উচিত 

তেমন পুরানো নুহ 1 এই কারণে গ্রন্থটিকে অত প্রাচীন 
বলিষ। গ্রহণ কবে পপ্ডিতেরা নারাজ । বে এমন হইতে 
পাবে যে ম'কশনটি পথম শহাবীতে শ্ুক্ষ হহয়াছিপ, 
পরবতী শতঙান্দীতে ইহার কলেবর ক্রমশঃ পুই হইয়াছে 
এবং ভাষাও কাপাণ্ত্রমিক প্রুমাধন লাভ করিমাছে। 
নাম পপৃশতী" হইলে9 বিতিন্ন পুথিছে বিভিন্ন সখ্যার 
লোক পাওয়া যায়। মনে হয়, গাহাসওসঈ' নাম পরে 
দেওয়া হহমাছে। ধাণভট্র বঈটিব কোনও নাম নির্দেশ 
করেন নাই । যাহাই তউক গাথাসপখতী যে রূপে 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা! মোটামুটিভাবে ৮** 
গ্ীষ্টাঞের পরবতী নহে। 

কোনও কোনও পুথিতে কোনও কোনও ক্লোকের 

অন্কদেশয়" 

গাদা 

রচয়িতাঁর নাম দেওয়া আছে। তাহাব মধ্যে নাবীর 
নামও আছে। এ নামগুলির যথার্যতা যাচাই করিবার 
উপায় নাই । 

গাথাসপূশতীব শ্লোকগুলি সবই পণ্ডিত কির রচনা 
নয। সাধারণ কবির, গ্রামা কবিপ ধচনাও আছে । এমন 

কি মেযেপি বচণাও আছে | বেশির ভাগ হ্োকই আদি- 
রসাম্মক। সতাকার কপিত্বের প্রকাশ দ্ুলভ নয। বন্থু 
পরবতী কাপের বৈষ্ণব পদাবলীতে গাথাসঙ্গশ তীর কোনও 
কোন শ্লোকের ভাববিপ্টাণ দেখা যায়। মধা ভারতীয় আর্য 
ভাষায €েখা মাধারণ লোকেখ সেবিত কবিতার পরিচয় 
বহন করিরা অ|নিয়াছে বপিয়া বহটিব মমপিক মূল্য । 

হুমা পেন 

গাদা কোম্পোমিশী গোরেব (দথাট1-00ো07৩5102) 

অন্তত বীকহণাতাষ বিজ্ঞানসম্মণ নাম 
ভাগে এবেকাতা (10606561614) ১ ভপৈজা শাম 

আযিকান ম্যারিগোন্ড । পখনুখা, চন্দমাণ ক] 2৮ ইহার 
সমগোনীয় | আদি জন্মঠখি খেভ্সিকে 5 বতমাতন পারতে 
বু অঞ্চলেই মবন্মী ফুশ ঠিদাতে শীতকালে বাগানে 
লাগানো ঠম। 

গাদা গা সাধারণত ৬০ হইল ৯5 সেটিমাগৰ 
উচ্চ হম। কাও ধন্ভু। পন করণ, ক্িগ্ক গাখপিত 
হওয়ার বশে যৌগ পণ | কমা চন্দ ৮৭৮) ভাধ 
দেখায় । হেমধু 2 শীত5 গল তোছে। হব পুষ্প 

বিগ্ঠাসকে মুগ্ক ( বাপিটিডলম ) গাল | হহ। দোখতে 
ফুলের মত বু লারারশভাবে হহাহ ঠা) বাশন। 

পরিচিত ১ কিন্তু বস্ঘ *হহ। খ শুদৃ ক্ষ হল বা খুশিকার 
( ঞোবেট ) সময় । প্রতিটি মুদ্কেখ মপাপুম্পিকাগ্লি 
(ডিস্ক খেোরেট) টউঙলিঙ্গ ৪ প্রাঞ্পপুশিকাগশি (বে 
যোগে) হাপিফ | ফুলের ৭6 বমলা, হলুদ বা ফির্কে 
হলুদ | প্রকার (শ্যাবাইটি ) ভেদে ফুলের আকার, 
আয়তন ৭ বর্ণের পার্থক্য আছে । বীজ অথবা শাখা কলম 
ছাএ! গাদা গাছ উত্পন্ন করা যাখ। আমুবে মতে, ফুলের 
রদ অর্শ, যক্ষা প্রভৃতি ধোগে উপকারী । 

তাগেতেস পাতলা (14265 1011114) প্রজাতির 
অন্তর গাদা গাছের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম এবং ফুলও 
অপেক্ষাকৃত শু । ফুলের রঙ ইলুর, কমণা বা পাল। 

ইহাদের ইংরেজী নাম ফ্রেঞ্চ মারিগোল্ড। 
দ্র ৬/. 70105, 707171003 1৬01%1 0 0৫৫01- 
[112 টে 17016, 08100 068, 1918. 
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গাদা 

গাদাল ভৈযঙ্গা উদ্ভিদ জজ 

গার্দি দেশজ প্রাচীন ক্রীড| | ভারতবর্ষের বিচিন্ন বঙ্গে 
ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। বালা দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে 
ইহ1 দাডিয়াবান্ধা, ঠি“গল দাড়ি, শিরগিছো, হনচিকে। 
চুনধর, পাপস। ইন্যারদি নামেও খাঠত। নামে পথক 
হইপেও খেলাটির মুপ পদ্ধতি ভাবতবরধেধ বিছিন্ন 'মধলে 
প্রায় এক। সাধাখশতঃ ছয় বা মাত জনের ছুই দলের 

মধো খেপা ভ্ঘ। খাকে | সমঙপ জমিএ উপধ ৩ মিটাব 
(১০ ফুট)-এব বাখধানে সমাগ্তর পণ খা দাডি চিহিত 

হয়। আর একটি দাড়ি ইহার মধ্াস্থল পিয়া প্রথম হহনে 
শেষ দাড়ির সহিত মুগ কবা হয়। মধাস্থলের এই 

দাডিটি, খাছ দাড়ি, শির বা! চিক নামে অভিহিত হউয়] 
গ।কে। সমাঞ্রাল দাডিগুলিব উত্য় প্রান্থে এক-ণকটি 
সীমাবেখা চিঙিত হয়। ঘলে ৩ মিটাল ৯ ৪৭ মিটার 
(১০৮১২ ফট) মাপের কষেকটি ঘব কষ্ট হঘ। 

এই গুলি বারিবেকে প্রথষ 9 শেষ দাডিব মম দৈর্ঘো 
২ ম্রিটাল ৮ গট) চক্ডা একটি করিয়া খন ৫*্মাবি 
হস। ভহাব প্রথমটিতকে পাকা খর ও শেমটিকে বাচা ঘৰ? 
বলা হন। খেলাব মূশ পঞ্ধতি হহাল দষ্ঠ যে একদণ ঘর 
'আগশাহবে, হহাদের শো দদাশু পুলা হম বা অপর দল 

াহাদের ফোদনদাণ পলা হম চাহাব। দাডধাশণেব স্পর্শ 
এণ্ডাহ ঘা শাক] ঘব হতে বাচা খবে গিন এব সেখান 

৮ শগলগ খাবে বিবি শালিবে।  পথাধঞমে 
এঠ খাবে খেলিনা দশখ দলেৰ মনো যে দল বেশি পঞ্ণ্ে 

অর্ভন কুবিত্তে পার্কে সেহ দল বৈজ্ষী সাবাস্ত হঘ। 

আবঞণন ভেদে জম্ম নিণম গুলির গাথ্কা মাতে । বছ দেশে 

সাধারণ" হোদনদধার পাডিবান ককক স্পই হইলে সে 
'মখা? এব কোচের বাঠিবে চলা গলে ছিলা, 

গণা হয। ছোটনদাণ দলের দু জনে” বেশি একসঙ্গে 

একথবে 'মাসিঘ। পডিলে এবং 'গীচা খবে' গমনোগ্ভত ৪ 

পাকা ঘরে প্রত্াৰঠনবত এক।াধক ব্যপ্চি এক বে 

উপস্থিত হলে ভাহাবা "পচ গণ্য হম । দিব, জলা 
বা পচা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটনগাব দঃলব প্রাহাক 

খেলোয়াড়কে পাকা? ঘরে কিবিযা গিয়া আবাৰ নৃঙ্গ 
করিয়া খেলা মারস্ত কবিভে হয় । অপব পক্ষে ডিযালকে 

সব সময়ে 'দাড়ি' আগলাইন্েে হয়, দাভির বাহিরে গিয়া 

ছোটনদারদের ছু'ইলে তাহা অগ্রাহা হয। কাচা ঘবের 

পিকে ধাবমান ছেটণদারকে পশ্চা হইতে এবং পাকা- 

ঘরের দিকে অগ্রপরমান ছোটনদারকে খাড়া দড়িতে 

গিয়া দুঁইতে পাবিলে ছোটনদার মর] বিবেচিত হয়। 

৯ 
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কিন্ত ইহার বিপরীত অর্থাৎ কাঁচা ঘবের দিকে ধাবমানকে 
সম্মুখ হইতে এব পাকা ঘরের দিকে ছুটন্ু বাক্ছিকে খাড়। 
দাড়িতে পশ্চাৎ হইতে ছ্রহলে তাহ] গ্রাহা ণহে। 

বাংশ্যায়নের কামন্থত্রে (৩1৩৬৭ ) লবণবীথিকা নামে 
উল্লিখিত খেপাটি ইহার প্রা অন্ুকপ। স্রতরা" খ্রীইয় 
ভবিতীয শতক হইছে খেলাটি চলিয়া আমিতেছে অভমান 
করা অপংগত নহে । "হুনচিকে, ছন চোর" নামগ্ুপি 
এই অন্মান সমর্থন করে। প্রান্থ তিন শওঙ বৎসর পূর্বে 
লচিত শকব কবির গোবিশ মঙ্গপণ কাব্যে চিকদাড 
খেপাটি মে 'গাি খেশার নামাস্থুর সে বিষয়ে সনদে 
নাই। 

মু$ন দত 

গধ। স্বগ্পারী শ্রেণীর পেবিস্সোদাকৃতিলা  বর্গেধ 
( 01401-15611,5004৩15) হু 9 একুয়াগা গোছের 

(৮910115-5110155) প্রাণা। পে হিমাবে ইহারা অশের 

নিকঠতআমীয় এবং অশ্ের সহিত একহ গনেব ( জেনাস- 
একুয়স,। ০10*-5008৭ ) অন্রগউত | ইহারা বিজোড 
খুব প্রাণা। শিরামিষানী হইলেও ইহারা গোরুর মত 
বোমগ্বণ ক্ষবে না এব ইহাধেলু পাকস্থলীতে অশ্ব মতই 
একচিমাএ কক্ষ খাকে | গাণ। পরিশ্রমী, কই্টসহিষু। ও 
সন্ভাণবংসপ। গাধার £ক্ন-ঝঠ বসগ্ছকাল এব গভধারণের 
সমন প্রা ৩৬৫ দিন । 

গাধা ধ্রীক্ষদ গুলেব প্রাণ, ভাবল ইব।ক, সৌদি 
সারব, স্দাশ প্রভাত দেশে পান্ছমা যায । আঁ” প্রাঈন 
কলে অশ্ব গুবেই গাধা মাপষেব পোষ মান্ধাছিল। 
1ম" 1 পিবাশিড ঘুগ ইহ্ছাবা ভাববহন কাযে শিধুক হই | 
স্থমেষ ও বাবিশনে এবং সমসামসিক পাশ্চম এশিখার 
অন্যান্য দেশে গাধা রথ টানিত। 

প্রকৃত বগা গাধা দেখা যাষ উন্নুব-পুৰ আফ্রিকায। 
হহ ছাড়া বন্ধ গাপা পামে কথিত কিয়াং) চিগেতাই 
প্রভৃতি প্রাণী 1সথিয়া, ইবান ও মণা এশিয়া: মরু অঞ্চলে 

বিটরণ কবে। 
ভাবতে প্রধানতঃ ভাব্বহনের জন্যই গাব পাপিত 

হয়। মধা এশিগার কোথাও কোবখাও গাধার ছুধ পান 
কবিবাব প্রথা প্রচলিত। 

দ্র]. এতো & ৬৬ 4, 030৭৬601, £১ 16 
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গঙ্গার 

অপরাপর বাগ সমাশিত স্বর, তাল এব পদ -মুন্ত" যে বচন। 
দেবভাদিগের বিশেষ প্রাথিত এব" গদ্ধবিগের প্রীতিকর 
তাহাকে গান্বর্ব বলা হয ( নাটাশার ১৮৮ ৯)। বীণ। 

বাচ্ের প্রাধান্ত থাকিলে কঠমগী ত৪ ইহা যোজিত 
হইত । নাট।)শান্দে ভরতবণি 5 ব্ঘষ্টাদশ জাতি) গ্রাচান 
তাপ -আশিত বিধিধ প্রকান বীশ'বাগ্, সাত গুকাঁব ক 
সংগীত, যখা - মদ্রুক, উল্লোপ্যৰ) অপবাস্তক, পগ্ুকবী, 
ওবেশক, বোবিদ্ধাচট এব" উত্তব-- এহ সবই গান্ধবের 
অস্তগত। 

নযোদশ শতকেব প্ধার্ধে নিঃশঙ্গ শাঙ্গদের তিগয 
ংগীতধন্রাকবের প্রবন্ধাধাষেব স্চনাশ বলিযাছেন পণ্থক তু 

গুণসম্পন্ন ম্ববসন্দনকে গীত বলা হঘ। ইহা" দুইটি 
গ্কারন্ভদ গান্ধব এব গান। গান্গবগণ কঙ্ক যে 

অনাদিসম্গদাষয -সবশ্িত শিষ * শ্রেযস্ক? বণ্ত সম্পযুক্ত হয 
'ভাহাকেই জ্ঞাণ্*গণ গান্ধব বশিখা াকেন (ধশতবযাকব, 
প্রবন্ধ অধ্যায়, শান ১)২)। সগীন্ণহান্শারর টীকাকা। 
কজিনাথ বলিয়াছেন, গান্ধণ মাং গান ভু দেখাত ব 
গন্তব্যম্ । অথাৎ, গান্দলকে মাগ এএ গান দেশী 
এইক্সপ বুঝিতে হইবে। ভাহাব মত সাণক্জাবার 
রত প্রাচীন গ্রামবাগ, ভাখাল।গ, বিভাখাখাগ এন 
অস্তরজ্ধারাশ - এই সকল ভবছশানিৰ বাগ শীত ও 
গান্ধবেব অগ্তগ*“ | জনরপক েম্রাগ অবশঙ্গল কিনা 
যে কাব্াস গা” প্রস্তত হইষাছে তাতাই গান বা 
অভিহিত হম | 

প্রাচীন ভাগতে ভবাতের কাল পর্যন্ত ম শ্রদগ সাত 
প্রচলিন ছিল হাহা গান্ধ« পাম পশিচি ৬। পব্বশী কাত 
রাগসম্ণতেব অধাদনের পণ ইচ্াব শ্রেটে পদ্ধতিশশি 
গাঙ্গধেব সিত শিশ্রিত হয় এক উহ্তাব আখ্যা" দে ওন। হব 
মাগস গীত। অপর পক্ষে দেশে দেশে গ্রচশিত শাশক 

সাধারণভাবে গান আগ) দেয়া হহযাছে। 

বধালাঙগর ঠিও 

গান্ধর, গন্ধার গাঙ্গার 'অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
স্বপ্রসিদ্ধ। খগ্বেদে (১১২৬৭) ৪ অথবধবেদ (৫২২ 
১৪ )-এ গান্ধারের উদ্লেখ পাঁওযা যায়। এতবেয় (৭ ৩৪) 
ও শতপথ -ত্রাঙ্গণে (৮১৪১০) গান্ধার দেশেব নুপতি 

নগ্রজিৎ ও তদ্বণীয় শ্বজিতের কাহিনী বিধৃত রহিযাঞ্ে। 
ছান্দোগ্য উপনিধদেও (৬১৪১২) গান্ধাব দেশ ও 
তদধিবাপীর বিষয়ে আলোচন। আছে। রাগ বৃধপবার 
কন্যা শখিষ্ঠা যাতির দ্বিতীয়া পর্ত্রী ছিলেন। শগিষ্ঠা, দ্রহা, 
অনু ও পুরু এই তিন পুত্রের জনণী হন। ভ্রচ্হা,র প্রপৌর 

গাঞ্ধার 

গঙ্ধারের পামানসাবেই গান্ধার দেশ খাত হয় ( মতম্ত- 

পুরণ ৪৮৩ ৭)। গগ্ধারের পিঠা নাম বিভিন্ন পুরাণে 
বিভিন্ন প্রকাব পাঁওযষা যাষ। খাধুপুাণ মতে গন্ষাণ 
'বদেব পুর । মত্্রপুবাণ মতে গন্ধারের পিতার নাম 
শখদাজ। ভগনতে ও বিষ্পুণাণ গন্ধারকে সেত়ব পুত্ধের 

গুর পশিযধা বলা হইযাছ। ভাগধশ বাতীত অন্যান্ত- 
পনাণে সেতুকে ্রহা,ব পুর ও গঙ্ষাবব পিতাম১ বলিষা 
উল্লেখ কবা আছে । মহাশাণতে ক ৬৩১১১ ১২) 
গন্ধার দেশাধিপা হুনলের উল্লেখ মাছে। বাজ হবলের 
প্রন শটুনি। সবলের কন্া গান্ধাবা রানির 
ধঘতব।ঈধ পরী ছিলেন । তিনি এশান্তগাথ ও ধম পরাণ 
ধশিয়া বিখা। শা হন | মুনের £গৌধ জনমেনষ দ্িথিজধা 
নপ্পতি ছিশন। তিনি গাঞ্ধাবা৭ তক্ষশিলা অব 
করবেন শাযাধ্চাব বালা তব গাঙাবের নিক্বশ 

শযবাণ।াপ ।৩ব কলা বৈ পথাকে শিবাহ বকে 
পরবে গম ওযোধ।াব শি শাসন আ। পাশ সবার বৰ 

(ককংতাজ যুধাদিং শাঠা কহ গান্জাব দা বলিব ছন্রা 
অগবোল কবেন। বা১৯প ভব প গন্গাবণ পিং 

৬ভিযানের গান দেন। এস ভব গ্খাৰ 
অধিকার কারন ভ রি ১ ]ুত এর শি শাক্কা 
পঙো বাশ $ 1) ৩12[৮ব শাশাঠিত 2 হি ঠদবৃ 

বাজধানী পৰণাবতী এ *শহি ও না বিচি তক) 
৬4 5] 

শধানণ ১ম ০ সানারপে [7 শি জখু হন লবেশ 

( শাম নিক 5 ৭ খ্রাগ্তপশাক 01 খগ্ুপুর এট শশাকল 
পখুমার্ণে গাঞ্চাব হল যাড়শ ১৮ জনপছেপণ্ এ5 521 এট 

শকেপ শহাদে গাঙ্গাণ গাপশ্ সামাছে।র তি ্য। 
পারশ্যরাদ প্রন দার্হণস (10105 গখাপিক 

খাগ্ুপব ৫১১ ৭৮৬) এব বহিজ্ঞাণ শিশাশেদ। ( মাচ 
মানিক গ্রীষ্টপর্ব ৫১২ ) গহয 1ম (6108 0085101থ1 ) 

সামাঞজজোর 5 পণ গদাবেব উপেখ আছ । পেবসপোলিল এ 

দক্ষিণ কবর শিলাশখে অহয়মেলীয নুপতিব অবীন 
গান্দারের টউনেখ আছে ১ এই তেখটি খব »ভ্ভবতঃ অত 
কোবকেস এব (&196165, খ্রীষ্টগুব 9০৫ ৩৫৮ )। 
তায দবেই গস (গ্রীষ্টপূর্ন ৩৩৫ ৩৩০ ) এব বাজত্বকালে 
গাদ্দারের উপর অখযমনীয়া৮দর আধিপতা অত্যন্ত ক্গীণ 
হইয়া! পড়ে। ম্যাসিডনরাজ 'আলশেক্সান্দব ( আনেক" 
জাঞার) এর আদ্মণ কালে টন্তব পশ্চিম ভাবত পুগ্ষশা বতী, 
তক্ষশিলা, গান্ধার প্রতি বহু ক্ষুদ্র শুষ্জ রাষ্ে খণ্ডিত ছিল। 
ইহার 'অবাবহিত পবেই এই সমস্ত রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে মৌধ 
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গাঙ্ধার 

সাআাজ্যের অধীন হয। অশোকের রাঙগত্বকালপে ( আম্- 
মানিক ২৭৩-২৩২ খ্রীষ্টপৃব )গান্ধারের সীমা ছিপ সিন্ধু দের 
পশ্চিম পসস্ত 9 ক্ষশিল] তখন হর অন্তর্গত ছিপ না। 

প্রাচীন বৈদেশিক লেখকদেখ মত গান্ধারের সীমা 
ছিল এইরূপ . উন্নরে সোযাত 9 বুনেরের পাহাড, দক্ষিণে 
কাপবাগের পাহাড, পুবে পিঞ্কু নধ এব” পশ্চিমে পশমঘাণ ও 
জালাপাবাদ | কিন্ত ভাবতীয লেখকদের গ্রন্থে লঞ্ধ নিঙর- 
যোগা 'তথাদির অ।পোকে হহা সুম্প£ যে, পুৰ দিকে ইহাব 
বিস্তৃঠ অন্ততঃ কোন« কোনও মমযে অনেক বেশি ছিপ 
এবং পাঞ্জাবে বাগযালপিতি জেপা ইহার অস্ত দুক্কি ভথ। 
গাঙ্গাবেপ বাজধাণী হিসাবে তিনটি নগবী প্রসিদি পাভ 
কবে _পুদপাব তী (পেশোখাবেব প্রা ২৭ কিশোমিটাব 
বা ১৭ শাভপ ডগ পূর্বে চাবসাদা এ প্রাঙ্গ ), পুকষপুএ 
(পেশোধার) ৪ তখশিন।। প্রথম ছুইটি সিন্ধু নদের 
পশ্চিমে, শেবোকটি পুরে । সম্থবতঃ অশোকের সমবেই 
বৌগ্ধ বর্ন গান্ধারে প্রপারি ত হয়। 

ভার ওবধেব প্রবেশপণে অবস্থিত হওযায় গাঙ্গাব বগ 
শ-ণানদী ধরিয়া বৈদেশিক গাঞ্মণের তিবঙ্গাঘাত সহা করণে 
-*আীগ সামাঞ্জোব পতনের পরেহ প্রথমে ইন গ্রীকদেব, 

তাহা পরব শক পচলবদেব) স্মবশেষে কুলাশধেব | বিশীব। 
এখানে প্রচপি বৌদি ধ্েণ প্রতি মথে্ট আগকৃল্য প্রশন 
করণে। বিদেশ বাজাদের বাজহকাগের খরোঠা লেখ হঠতে 
অ'ন। যা থে, এই মমযে 5 সখ,ক বৌ সৌধ নাত 
হস। মিশিশা-পঞ্ত? গন্থেব মে উন্দো গ্রীক বাছ। 
মেনানদের (%01800051) বৌদ্ধ ধর্ম হণ করিয়াছিলেন । 
থেপপোক্ধস ([06949:05 ) শামে জনৈক গ্রীক মাখাত 
উপত্াকাধ বুদেবের দেহাবশেষেব উপব স্তুপ পতিষ্ঠিও 
শবিয়াছিন্নশ | শকবাজ মাগবেসের বাজত্বকালেখ (শ্রীষ্ট- 
পূর প্রথম শ হক) শবিখমুন্তু একটি হাম়পটে ক্ষাবপপুন শক 
পিক কতক তর্মশিশাষ শাকা মুনিব দ্হাবশেশ প্রতিটা 
ও শংখঘাণাম নির্মানের কথা শিপিবথ আছে | ঘা হিষেন, 
স্ব” যুশ (সা শতকের শুথম পাদ) 9 হিউন ২সাঙ 
(সম শঙাব্দীব মধ্য ভাগ) এই তিন জন পবিবাজকেব 
মতে কুষাণ নুপতি কনিঞ্ধ কর্তৃক ইাহাৰ বাজবাশী পুকষপুবে 
নিশি সুপ ভাব-্বর্ষেব উচ্চতম সুপপ্ুলির অন্যতম | 

আক্ষগানিস্তানে এবং এমন কি আর9 দ্বব্বতী মধা 
এশিয়াতে বৌ ধর্মের বিস্তুতিসানে এই সকল বেদেশিক 
শাসকবর্গের পৃঈপোষকতভায় গান্ধাৰ এক গুকত্বপৃণ মিকা 
গ্রহণ কবিয়াছিপ। এ সকল অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রত্তকীতির 
নিদর্শন এখনও প্রচুর , সাধারণতঃ এইগুপি নিষাণকাপ 
্রীষটীয় প্রথম-পঞ্চম শতক ১ অবশ্ঠ উহার কযেকটি কিছু 
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পুববর্তী কাশের হইতে৪ পারে বৌদ্গ প্রশ্নকীঠি-সমুদ্ধ 
স্থানগুপণির মধ্যে জালালাবাদ, ১1৬1 এব বামিয়ান 
সবিশেষ উল্লেখমে।গ] | শেধোক্ স্থান গহাচিএ 5 অতিকায় 
বুদ্ধমিপাজির জগ্ত প্রখ্যাত 9 ইহাদের মপো একটি বুথ 
মুিব উচ্চঠ] ৫১ মিটাবেৰ9 (১৭০ ঘট) অধিক। 

খ্রাাঘ পঞ্চম শতকে না হার মামাগ্ত পুবে কিদার- 
নুমাণের। গাক্কারেব শাসক ছিলেন। 

বিশিনন জাতি আগমন ৪ াহাদের সহিত স্থানীয় 
অধিবালীদের স.মিঅণেব প্রঙাব গাঞ্চারেৰ বৌ স্থাপতো 
৪ ভাঞ্ধমে সুম্প্। গ্রীক স্থাপ হয কতির পপ বাতি ও 
অশ,করণ (যথা করিল্থীস্স স্, মৌপের ৬পরিভাগে 
বিকোখাকাব গঠন এব ₹)াসিক্যাল মোল্ডিন ৪ নকশা) 
বৌঞ্চ সৌশাধিতঠে ব।বহতি ভইমাছে | সমসা্বিক উন্তর- 
পশ্চিম ভাবন্লে সে্দযবোপ। এব শ্লি-কপ ৪ লীতিব 
গ্যোওক গাঙ্জাৰ কল] হইছে ভাবভীয এব যাবশিক 
( হেলেনিঠক ) সস্বৃঠিব মিপনের স্থাগী নিদশন | আপন 
স্বাওযো 9 বৈচিহো বিপলি 5 গান্ধাণ কলা .বীঞ্ছ আদশ, 
কি বপপ্তি ও মৃতিতন্েব সঙ্গে যাবনিক কলা গুনরণ ৪ 
শাঞ্চন শৈলীব অপুধ পমন্থগ্ হয় । বুদ্ধ প্রতিমার দেহ গঠন 
বাহ তঃ যাবশিক বীনিিব অঞগ, কিছ ইহাতে ভবতীয 
শাবাদশ -সম্মত মহাপুরুষ সববিধ লক্ষণ ৭ বিদ্যমান। 
বঠিল্ঙ্গে বিধেশ হলেও মুঠিগ্ুলির আহ্বা ভাব বই | 

কোন৪ .কানও পণ্রিততর মতে গাগ্ধার শ্লিগোমাই 
বুদ্ধ £€তমাব প্রথম আষ্টা। অবগত হহা এখনও প্বস্থ 
বিষ বাদি এভাবে প্রমাণিত হয নাহ । কেনন প্রাচীণতম 

বৃ্মূঠি আমবা পাই শ্রাহ্ীয প্রথম শওকে কুদাশদের রাজত- 
কা” যুগ ণঞ্ গাঞ্ধাবে ও মথুরাষ | শুধাঘ চাবি শতাধক 
বস ধবিষা অধর হষ্টক্ষম গাক্ব।ব শিল্পীগো্ঠা বৌদ্ধ 
গঞ্থাধি ৪ জনশ্রুতি হইতে আঙগত বদেবের জীবনীকে 
জন্ম হইতে মহানিবাণ পযন্ত কপ দিষাছে পুঙ্খাগপুঙ্খকপে 
অঅ ভাক্কম কুতিতে , উপজীব্য ঘণনাবলী কখনও বা 
সতা কখনও বা কিখাসশ্তিমূলক। ভাতক অপন্গা বুদ্ধ" 
দেবের দীবনীই গান্ধার শিমীদের অধিকতর আকষ্ট করে। 
গাদ্ধার কণার মুখ বিষণ পু ও তাহার জাবনেব ঘটনাবপী। 
গেশ ভূমিকায় দেখা যায সাধারণতঃ মৈরেষ-প্রমুখ কথেক- 
জন বোন্সত্ব, হারিতী ৪ তাহার স্বামী পাঞ্চিককে। 

গান্কাৰ কলাকে দ্রইটি সুনির্দিষ্ট পবে বিউক্ত কপ যাষ। 
এই ছুই পযাগের পার্ক কেবশ শিল্পবীএনেই পে, 
নির্মাণ উপাদানে । গ্রথম পবের তাক্ষরগণ প্রধানত 
সোষাত ও খুনেবেগ পাহাড়ে শিস্ট (১০৮১) শিপা 
বাবহার করেন । দিতীষ পধায়ের মুখা উ।ধান চুন-বাপি 

১৯১ 
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( 5৮০০০), এটেল ও পোঁডা মাটি-- এগুলি আবার 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সোনালি ও বিতিন্র রঙে বঞ্িত করা 
হইত । নমনীয় উপাণানের বাবহাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক- 
ভাবে দেখা দেষ কোমল-র দেহগঠন ও কমনীষয অঙ্গ- 
লাবণা। এই পর্যায়ের মুৃতিগুনি ভাবানুভাতিন্দ বি হাসিত 
এবং ইন্জিয়গমাভার সঞচারে সমৃদ্ধ সস্ভবত: ইহাদের 
প্রেরণা আসিখাছে আপাবত হইতে । এই যুগের শ্রেষ্ঠ 
বুধ ও বোধিসত্ব মৃতিধশির মধ্যে অ শওঃ পাথলক্ষি৩ হয 
প্রখ্যাত গুপ্রযুগায যুতিধ আধানিক তার আবেশ, কঞ্চশার 
অন্বাক্তি ও শাগ্লমাহি ত আহ্মসংযম। 

গাক্ষার কপাব পনি ও প্রেরণা মুন সম্পকে উগ্র 
মঙবিবোধ বহিযাছে | বাহাবএ কাহাব ও মতে খাখপুব যুগে 
ছুই শঙাবা ধরিয়া উত্তব পশ্চিম ৬'বতে গ্রাক আধিপত্যের 
প্রঙাক্ষ ফল এই শিশকন।। কিন্তু মাজ পধঞ্ধ এ 
যুগেব তারিখ বিশিষ্ট একটি মৃ্বিও সন্ধান পায় যায় 
নাহ। অনেকে বলেন, গাধার কলাধ ম্ব্গও টৈদেশিক 
বীতি ও প্রকবণের প্রেখণা গ্রীন হইতে আসে শাহ, 
আসিম্ছে রোম হইত, কারণ এই সমধে গ্রীক লামাজ্যের 
পতন হইয়াছে, 'মপব পক্ষে বাম প্রচণ্ড শন্তিশাশী বব 

গ্রীদেশীয শিস-শনিহাব উত্তবাধিকারী । কিন্বু প্র হ 
পক্ষে গাদ্ধার কলার প্রেণার দতস মনে হয গ্রীমও নঞ, 
রোমও নখ-_ পশম এশিষা ১ অন্তবাতঃ গ্রীক সামআাছা- 
বিস্তাব ও তাহাব আনুষঙ্গিক গ্রীক উপনিবেশের বান্ছে 
এখানে এক আঞ্চলিক ্্যাসিক্যাণ শ্লিকলা উষ্ভুদ 
তইযাছিল, যাহার সহিত অস্থুরঙ্গ তবে স"শ্রিগ্ঘ হয পহলবেরা 
এব" পবে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত বুষাণেরা। 

বৌছ প্রশ্থবীতিরাদিব ধ্বসাবশ্যে গাক্কার পরিপূণ | 
পেশোবাব, তখ হত হি বাহি, সাহবিবাহ লোল, শামাশগণ্ি 
তক্ষশিশা এব. মানিকিষালাব ভগ্রাবশ্ষেই ইহাদের মধ্যে 
সমধিক প্রপিদ্ধ। গাঙ্জারে ফাঁহিয়েন ৪ হিউএন ২শাছ 
বহু বৌদ্ধ প্রত্ঠান পর্াক্ষ করিষাছিলেন, প্রথমো কু 
পরিক্রাঙ্ছক সমৃদ্ধশাপী অবস্থা এব প্রবরী জন জণশৃষ্ঠ 
9 ধ্ব*স্প্রাপ্ণ অবস্থায় । 

এখানে স্তুপই ছিশ মুখ্য উপান্ত। বর্তমানে প্রধান 
স্ুপগুলিব নিয্ব"খশই কেবল বিদ্যমান । বে কিছ় কিছু 
ক্ষুদ্রাকার ভূপ অক্ষত অবস্থা পাযা গিয়াছে । এভগুশিই 
গাক্ষারের স্তুপ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি খাবণ! 
গঠন করিতে সাহায্য করে। চিরাগত অর্ধগোপাকার 
এবং মোটা স্তপ্ঠের মত-_ এই ছুই ধরনের স্টপই বিদ্যমান 

ছিল। দৃষ্টান্তন্বর্ূপ তক্ষশিলাব ধর্মরাজিকা ও ভল্লারের 
ভুূপের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্ গ্রথমোক শ্রেণীর 

মপ্যে নামত 

গাধা 

ভূপের সংখ্যা অতি কম। প্রাীনতব তপগুপিতে ( যথা-_ 
তক্ষশিশার ধর্মরাজিকা, মানিকিযাপার ও জাম়াপগটির মুখা 
সপ) নি মেধিব তলদেশে কোনও বেদি ছিল শা। ক্রমে 
ক্রুমে মেবির উচ্চতা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এব* অনেক ক্ষেত্রে মেধি 
নিমিত হব এঞ্যক্ীযমাণ একাধিক শ্তার। ক্রয়ে মেধি 
প্রতিষ্ঠিত হয চতুঞোশ বোদর উপর। বেধিশীর্ষে 
আবোহণের পিমিন্ন সোপানেক বাবস্থ। থাকে এবং বেদির 
উপবকার চতব বাধঠত হর প্রদর্গিণ পথ রূপে । বেদির 
উঠ্চতাও মে এমে বুদ্ছিপ্রাপ হা এব আরও বতিনবত্ত 
আনা হ্য ছুই বা তিন অপসপমান স্বরে বেধিটিকে নির্নিত 
কবিযা। মেধি ৭ পেদিব গার্দশ বেশির আগ ক্ষেত্রে 
বিচি মোড, উপস্ম্ব এব বুগ্গদবেধ প্রতিমা ও 
অন্তাগ্থ মৃ্বি সমাবেশে অল ৭*বরা হ্য। 

বেশিব ভাগ বেগ কনর মুখা শ্ুপের পাশে ছোট 
ছোট দেবাঘন্ল ছি) তবে ততপব কাছে তাহাবা গৌণ। 
পিগ্রহ (জান অঞুষঙ্গ হপে বত দফাসম্পু। মাণিরব শ্িত 
বির €। 

গান্ধাবে পতি বৌদ্ধ প্রতিটানে এক বা ণ্বাধশ আপ 
এব জাঘাবম ছিনল। আবাতগু ৭ আস লগ কাবাচ্ছন 
ভাবে বিক্ষপু ১ সাধারন "২ এক একৃমি লানাশাব পল 
কয়েকটি করিষা প্রবো্। খাছগধ প্রথম » "কে? বাছা 
কাছি সমথে ৯$:শালা আদরে সঘাবাম শিহাণের গরপান 
হথ এব অনেক লেনে বহি মাবার এগাবিক 

পরিশিষ্ট ১ মারোহন অব্তান্পর ব্যবস্থা একটি পাকাঠের 
সোপানের মাধামে। তদবধি সখাপাঙ 

পুধপরিকপ্পিত খিন্াপ অগযাণ হহশ বারাশ] ঘসা 
আমত বা দীর্ঘ উন্মুপ্ত প্রাঙ্গণ) বাপাশাব পশ্চাঙ্তাগে 
সখারামের বহিপে যাশ স শন আবাপিক প্রকোষ্ঠের লারি। 
শওরা* ভারতখধেন অগ্যাগ্য স্থানের ৭ এখানকার সঘাধাম 
শিগ্যাসণীতিতে মৃতঃ কোনও পাখকা নাহ » এখানকার 
ছোঢখাড়ে। বেশষ্টোর মধো ভল্লেবযেগ্ায হইতেছে 
প্রাঙ্গণের থের। মানাগার ( এঠ অঞ্চলের শেশোর তীএতা- 

বশতঃই বোধ হয়) এব মগ্ুষঙ্গ দপে সমাবেশশালা, 

বন্ধণশালা, তোন্ণকক্ষ,। ট৩%শপঞ্জ গ্রহতি পরিদ্ধায় 
কলিখার ঘর ইত্যাদি। 

হিউএন্ হসাঙ্-এর পরিদর্শন কালে গান্ধারেব রাজ- 
পরিবার অবলুপু এখং গান্ধার কপিশির (কাফিরিস্তান ) 
অধীন। অধিকাংশ নগর ও গ্রাম তখন জনহীন। 
বৌদ্ধদের সংখ্যা! মুদিমেম ১ অধিষাসীদের অধিকাংশই 
ভিন্ন ধর্মাবলম্বী । জনগণ সাহিত্যানবাগী। ঠিনি এ 
দেশের পূর্ৃতন শান্বকার ও গ্রন্থকারদের মধ্যে নাবায়ণদেব, 
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গান্ধারী 

অসঙ্গ, বন্থবন্ধু, ধর্মন্নাত, মনোরথ এবং পারের কথা বিশেষ 
করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেশ ফুপে, ফলে, শন্তে সমৃদ্ধ 
ছিল। প্রায় সহম্র সংঘারাম তখন ধ্বংসপ্রাপ এবং 
পোকশুন্ধ। অবৌদ্ধ মন্দিবের সংখযা একশতের কাছা- 
কাছি। ইহাদেএ মধো পো-লু দের উ্তণ-পূর্বে একটি 
উচ্চ পবতের পাদদেখে মহেশ্ববের মন্দির এবং পৰহস্থ 
মহেশ্বরপত্রী ভীমাদেবীর এক ন্মপৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন 
্বথস্থযৃত্ি বিশেষঙাবে উল্লেখযোগ) , ভীমাদেবী পবতই 
সম্ভবতঃ মহাভারতোক ভীমাস্থান। 
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দে্ব্লো মিন 

গান্ধ।রী, গাদ্ধাবা স্থপশের কথ্থা। ০ কুর বাজ ধৃতবাখেের 

0-্িনী দ১চ5, পতিপপাম্ণা পন্থী । পি পৃতবা 
জন্মাঙ্দ ছিশেন বনিষা সমগ জীব্শ ইশি বক্দ্ধারা স্বপ্নৰ 
আচছাদি* পাখেন। বক্সীৰ পুবলাতের সংবাদে উদবে 
আঘথাও হাণণধা গন্পাতেপ লে প্রত মা'সপেশী হইন্ছে 

বাসদেবের €সাদে ছুযোধনাদি শত পুন ও একটি কণ্যা 
জন্মগ্রহণ কাব্। 

পাগুখগণেব প্রঠি পাতি ৪ পুনের ঈর্ষা! দেখিযা এই 
মপন্থিনী ছুতথ রোপন করিত্েণ ও দুয়োধনকে শাগ 
করিবার নিমিত্ত স্বামীকে তিনি অভরোধ করেন (মহাভারত, 
সঙ) ৭৫৮ )। 

করুসভায কুষ্ষের দৌতাবাশে ধৃতবাষ্ী গাক্কাবীকে 
আহবান করিলে টনি সর্বসমক্ষে পতিকে বলিযাছিসেন- 

'রাজন্, পুত্রের শশিষ্টতার জন্য তুমিই সমধিক 'শ৫সনার 
পাত্র। লোভী ও শহ"কারী পুত্রকে তুমিই এইরূপ উচ্ছৃম্ঘপ 

করিযাছ? ( উদ্যোগ পথ ১২৯ )। 

ককপাগব মহাযুদ্ধের সময় ছুযোধন প্রণাম করিষ! 

আশীবাদ প্রার্থণা কবিলে জননী বলিয়াছেন, যতো ধর্মস্ততো 

জয়ঃ (শী ১৪।৯)। এই যুদ্ধে তাহার শতপু শিহত 
হয়। 

ভা ৩১৫ 

গান্ধী, মোহনদাস কর্ম্টাদ 

পুয়ার্দির নিধনে শোকাকুপ গান্ধারীর দৃষ্টিতেই মুগিষ্টির 
কুনখিত্ব প্রাপু হন। পনর বৎসর পরে পির সহিত 
বানপ্রস্থ গ্রহণ কিয়া তিনি অরণাযাত্রা করেন এব, 
অবশেষে যোগাষণে দেহত্যাগ করেন ('আশ্রমিক ৩৭ )। 

হণ্মম 2৪61৭ 

গাঙ্ধারী২ গান্দার এবং গান্ধারী স্থানের নাম এব" ব্যক্তির 
নাম হিসাবে ইতিহাসে এব পুরাণে ব্যবহৃত হইনাছে। 
তাম্বার পাম হিসাবে “গাদ্ধাবী' শব্দটির প্রয়োগ "আধুনিক | 
৯৪৬ খ্রীষ্টা্ে হারল্ড বেশী (নন. ৬/ 7391155 ) একটি 

প্রবঙ্গে, অন্যান্য সাহিত্যিক প্রাকতের নামেন (যথা মাহাবাই 
শৌবসেনী মাগদী ইতআদিব ) সঙ্গে মিপাইযা ভারতের 
উন্থুবু পশ্চিমা"শের প্রাকঠেব নামকরণ কবেন গাদ্ধাবীঃ | 
খন হহতে উলুর পশ্চিমা প্রাকৃত "গান্ধারী” নামে পণ্ডিত 

মমাছে পশিচিত হহযাছে | 
গান্গাবী "ভাঙার প্রায় যাবতীয় নিদর্শন খলো লিপিতে 

উতৎকীর্ণ ধা লিখি ল। গান্ধারী ভাষার নিদর্শন মোটামুটিভাবে 
এইঞলি-_- 'অশ্পোকেব শাহ বাজগভডী এব মানসেরা শিলা- 
লিপি, ইন্দো-গ্রীক বাজাদধের ও শকক্ষত্রপদেব কোনও 
কোনও 'গন্তশাসন, মধ্য এশিয়া হইতে প্রাপু ধরপদ। 
এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ এব* তদিন্ন কাঠ, চামড1 বা রেশমের 
পর উতকীর্ণ কিছু দলিপপর | 

ড্র. মু, / 32110, 03501101017) 03171100110] 012 
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1410 1 
হ1পদ মু প।াায় 

গীক্ষা কস্তরবা (১৮৬৭৯ ?-১৯৪5 খ্রী) গান্ধীর সহ- 

ধত্ষিণা। ১৩ বৎসর বসে বিবাহ হয়। 'আদশে ছাতঙ্গোর 
জ্গ্য শ্বামীর কঞগোরতা সহা করিতে হম। অবশেষে 
ধৈষ 9 দগতার বশে স্গামীকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত কবেন। 

সঠাগ্রহ আশ্রমেব সকলের মাতশ্বকপিনী ছিহুলন। 

দক্ষিণ আফ্রিকা এব শারতে খারংবার কাবাব্রণ করিতে 

হয়। ১৯৪২ সাপে মাগস্ট আন্দোলন বশী হন এবং 
/»ই প্সবঙ্গাৰ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাবের ২২ ফেব্রুখাবি দেহাপ্ত ঘট । 

শিখশনমান বত 

গান্ধী, মোহনদীস করমচাদ ( ১৮৬৯-১৯৪৮ শ্রী) 

১৮৩৯ শ্রীষ্টাকজেব ২ অক্টোবর গুজথাতে পোবনগব বা 

স্থদামাপুবীতে বল্লভাচাখ সম্প্রদাথের অস্ত" এক 
সংগতিপন্ন বৈষ্ পবিধারে গান্ধীজীর জন্ম হয। ইহাবা 
জাতিতে গান্ধী বা মুদী ছিপেন। পিণ। বাজদরবারে 
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গাঙ্ধী, মোহনদীস করমচাদ 

দে্যানের কাজ কবিতেন। মাতা পুতশীবাঈ ধর্মপ্রাণ 
এবং অতিশষ নিষ্টঠসহকাণে ব্রত উপখাসারদদি পাপন 
কবিতেন। 

গাঙ্গীজব শিক্ষা পাঁজকোটে হয। বালাকানে যার! 
দেখাব শখ ছিল। একপাব হবিশ্ব পাপাতে সন্ত 
নিষ্ঠার দষ্টান্ত দেখিয়া মোহিত হন। বাডিতে নিঃজাতির 
ভূতাদেব সম্পর্কে অস্পৃশ্বাত] মানা হইন। ইহ] তাহাকে 
বিশেষভাবে ব্যথিত করিত। ঠিনি ইহা মাশিধা লইতে 
পাবেশ নাই। তের বহসব বযসে তোবিবনবনাষী 
গোকুলদাস মাঞনলীর কগ্তা কম্তরবাব সঠিং ঠাহাৰ 
বিবাহ হয। মাগার বসব বঙ্গসে ম]াটিকুলেশন পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হইয়া ভবণ্গব কলেজে প্রবেশ ববেন। কিন্ছপাঠ 
সমাপিব পণ ইন্লার্ডে আইন আব্যধন বরিতে যাঁন। 

মানা ইহাতে চিক্িত হইলেন। খন পবিবাবের হি ঠযী 
এক জৈন সাধুর গগাবে বিলা্ঠে মদ মাস এব” আস্ত 
বর্জশনর প্রতিষ্ত। কবায় মায়েখ অমর লাভ কবিশেন। 

গাল্ধী ১৮৮৮ খ্রীষ্টাবেব ৪ সেস্টেগর বিশাতি যাতা 
করেন। পেখানে পাঠ কালে এক নিবামিবাশ সমিটিণ 
সভা হণ এব ঘটনানমে কবি ণ্ডইণ মানল্পের গাতাব 
অঞ্চবাদ ৭ লাইট মন এশিম নগমে বুগগবিত পা 
বস্নে। বাইবেল ৪ হলরং মহম্মাদব জীবন সন্ধা 9 
সামান্য পড়াশ্বনাব স্থফোগ হম। ১৮৯১ গ্ষ্ট স্বর ১০ সু 

ব্যাবিস্টারি পাশ করিধ1 ১২ জুন স্বদেশের অভিমুখে ফানা 
করেন। 

বোম্বাই শ্হনে কিছুদিন মাইন বাবসযের চেগ্াব পব, 

বাজকোঠে চলিষ। আইফেল । দঙ্গিণ আনিকায স্থিত দাদা 
আনগুনা আগ কোণ ।নির মামলা সকান্থ কাজে দামি 

লইম| ১০৯৩ আ্ইাকের এপ্পি মাসে মফিক। বগ্যাণ। 
হন। তল্পপদিনের মধ্যে বণবিদ্বেষ সম্বন্ধে ভাহাব বহ তিল 

মি] ঘদে। যে মামপার মৃপান্রিশের এগ্ঠ আপিমা- 
ছিলেন, "হাঠা আপনে মিটাইতও সমর্থ হন। সেঠ সময়ে 
স্বানীৰ সবকান ভারতীয় অধিবাসীদের নাগবিক নাণ| 
অধিকার জকুণত করিবার আগোজন কবতেছেন। 
দেশে টিরিয়া আপিবার প্রাঙ্গালে দঙ্গিণ শাফ্রিকাষ 
ভাবহীধ নাগরিকগণেব অভ্ুবোধে ইাব এতিকাগ্ককলে 
সেখানে খাকিযা গেলেন । এতছুদেশে ১৮৯৪ খ্রীষ্টান্দেব 
২২ '্মআগন্ট পাটাল ভাবণ্চীয় কণগ্রেষের প্রতিষ্টা হয় এবং 
পু রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই নয, গার্দধ্দী সমাজ 
সংগঠনে ও বিশেধভাবে মনোশিবেশ করেন। আন্দোলন 
চলিতে থাকে এব মাঝে একবাব দেশে ক্রিয়। আসিলে? 
তাহাকে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বহুদিনের জন্য বসবাস 

১১৪ 
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কবিতে হয। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্ে তিনি ওয়ান ওপিনিয়ন। 
নামে এক সাপাঠিক পনিকা স্থাপনা কবেন। এবং 
সম সমানেব আরশ অন্থায়ী জীবনযাপনের জন্য নাটাল 
প্রদেশে ডারবান শহরের ২৩ কিলোমিটার (১৪ মাইপ) 
দুরে ফীনিক্স শহবেব নিক+9 এক আশম প্রতিষ্ঠা! করেন। 
এই সমম রাস্কিণেণ লেখা “গানট দিস পান্ট? গ্রন্থ ও 
টপস্টখেখ “দি কিংডম অফ গঙও উঙ্গ উইপিন ইউ? গ্রন্থ 
ভাঙার উপবে প্রভাব বিশ্গাথ কবে। 

সন্গাগহ আখ হহণে ট্রা্সঠাল প্রদেশে জোহানেস- 
বাগে ৩৩ কিলোমিগর (১১ মাইল) ধরে কাশেনবাক 
নামক জনৈক বদ্ধব প্রদন এ$ বিল্ঠু* ভূমিতে টলস্টৰ কার্য 
নামে খিধীয এক আশ্রন গ্রতিত্তি 2 হন | এইশময় 
গঙ্ণমেন্টে সহিত সখ বাধিন। গেশ «বং এই ঘরের 
হুতর্ভ বর্মশঙ্গতি হিনাবে সন্থাগ্রহেব উদ্ধব হয। 

সতভাগ্রহেণ মানীতি দই ভাবে স্থিবীক্কত হম, সমালে 
কোন ন্ন্যামের প্রতিশাধকনে একদিত আদশ শীবন- 

ফাপলেব 25) অপব দিতক আন্তাযব সহি" অপ*ণোগ 
করবিতঠেহভবে। অগাধব|পতক শাখা *ব £ল্থাতন শা, 

বব নিজে দতাপবে থলি! অপবের প্রপন্ধ আখা 2 বব 
এব তিতিগগাব সঠি” সহ কণা গু,বাদন। ইহাতে 

বিঃঙপঙ্দের চি বিন্ময় “বে সম জাগ পতি হহতে 
পাবে। খন চিভঘপর্ষ [লিনা সুশয পতি ঠ৩ সগোধ- 
হল মীনা শা” উখশীত হএমা জব এহ পদ্ধতিকে 

গান্ধজা সন্যাগ্রহ আাথা। দেন । ১৯০৯ খ্বীগগা কে হদ-্ণ।জ 
ভাপ হঞ্জিবান হোম কনা নাক পুর্সিকা। প্ীথ অননীহতিকি 

৪ রাঁজনীটিক আদপশের কাথা! কবেন। ০ বহস 
সহাগ্র চশাণ পণ পহ নিষা “নেব অন্তে ১৯১০ খাদের 
গুণ মাস ভাঁবতীধগণ ব্পাঘ শাগরিক আধিকাবে পরিনত 
চইল। গণ্গীলীদ বিচ্ছিন্নভাবে একুশ বখসর দাক্গণ 

আাফিকায কাগাইধা ১৯১৫ খ্রীগ্াবেণ ১ জাঙগারি স্বদেশে 
পন্াাবওন করশিলেন। 

১৯১৫ ্ীগ্গান্্েণ বেকারি মাসে বোলশুর শান্তি 
পিকেশনে প্ছিদিন থাকিবাব পর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
আধেধবাদের উপকগে কোচবাৰ নামক এক পল্ীতে 
প্রথম সমাগ্রহ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয। তাহাই পবে 
সবরমতী নদীর ৩)ণে স্থানান্তরিত হয়। 

১৯১১ শ্রীষ্টাবখে ক'গ্েসেব অধিবেশনে অবস্থানকালে 
গাক্ষীজী বিহারের চম্পারন জেপায় শীণকরদেব উতৎপাতের 
কথা শুনিতে পান। তৎপরে ১৯১৭ খ্রাষ্টাঞ্খে ইহার 
প্রতিকাবকল্পে চম্পাবন পৌছিলে ত্রীহার উপরে নিষেধাঙ্কা 
জারি করা হয। ইহ] অমান্য করিয়া গাঞ্গীজী চম্পারনে 
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সমগ্র বিহারে এ 

ক্রমে পাঁপচাষেব 

সত্যাগ্রহের বীজ বপন করিলেন। 
ভারতবর্ষে উদ্দীপণার সঞ্চার হইণ। 
অন্যাযের প্রতিকার সাধিঠ হইল। ইহাব পরে গাজী 
১৯১৭ খ্রীষ্টান্জেইে আমেদণাদধে অমিক আন্দোপনেণু 
সমর্থন এব" গুজরাতে খেডা জেলাষ ১৯১৮ শ্রীধ্াকে অজন্মাব 
পর জমিব খাজন। বন্ধ কবার নিদেশ দেশ । শ্ষোক্ 
উভয় আশ্দৌলনহ আ্শিকতাবে জঘমুপ হহলে৭ গাঙীজী 
গঞনকর্দের গ্রহ ৪ প্রগোজনীর5া যেন গাব€ গভাবভাবে 
উপপঞ্ধি কারলেন। চম্পাবনে শিক ও সগননের 
কাজ ই্মধ্োে আব হহয়াছিপ১, আমেদাখাদে” শমিক 
সগঠন এক নঠন পদ্ধতি অন্গসাবে চিত হহল। 

১৯১৮ সালে প্রথম মহামুদ্ধেব অবসান ঘটিলে ই বেজ 
সরকাপ সাম্ধমাজেতব গাধন মানগ দঢ করবিপাৰ 0১1 বল্ল । 

ণউনাঢ কমিটি বিপো্ট দেন থে শাবুওব ণমাবমাণ 
অসন্ঠো ও ভাবী বিপ্রবকে বন্ধ করিবার দগ্তা নন আইন 
প্রবতন কবিতে ইবে। সবকাবের পক্ষ হহঠে মে চেগ্া 
গাবুচ হ৯ল। 

১1 পশন্জিত ফুবস্ষের সা্দকে প্রিউিশ সবকাখ 
৬ তেব এমিম সমাজকে যে আশ্বাস ধিয়াহিলেশ। াহা। 
বঙ্ষা কপি?* পারিত।ন না। ভুবাজর সমাঠের আহত 
& পিটার সনের খলে হিতাখহ প্িটাতপব জলে 
আখা* করা হইএ। গাশী মসলিশ সমাদের মবো বচাজ- 
মান পসংগ্ান "শ) ঠবিছশন| খিশা হব দাবিকে দি 
আরত্র শাহী দাবি হিসাবে এম্ণ কণা খাশ ঠা। 
হলে ভাবের এমলমানগণ * এঘলমান স্ানেন সহিত 
এব যেগে ১৮০ পাপিবে। এ গাশ ভাহার ছিল। 

বিদ্োহ যি হি সার পথে চালিত হয তবে জধপবাওয 
যে শুধু অশিশ্িত তাহা শল্গে, আাহাব আশহ। হিল তে 
সাথকতাণ সভিত ছি সাল মগ ব্যবহার করিলেএ শুণুমা 
তারজের একটি শ্রেণীবিশষের হন্যে কমতা স্বাদান্থবিত 
হহবে। সমগ্র জনস্মূত গমতাব মবিকাধী হষ্টবে শা। 
সেহজন্য তিনি দেশের নিক রাউশাট আহন এাথলা?*্বি 
গ্রাঠকারকল্পে অহিষ্প অসহযোগেব প্রস্ত।ব কবিশেশ। 

যদি ঘটনাঞ্মে অহি স আন্শেশন পখগাত হইখা হিসাব 
পগ আশ্রয় কবে, তবে কোন্ উপাযে ঠাহাকে অহি সার 
পথে ফিবাইযা আন] যায ভহার সঙ্গদ্ধেও তিনি শানা ভা 
চিন্তা করিতে লাগিপেন। আন্োোলনেব স্থচণাতে বিটিশ 
সরকাব পাঞ্কাবে অমান্থধিক অত্যাচার আরস্ত কণেন। 
ফলে ক'গ্রেসের নেতীস্বাধীনে সারা দেশময অমহযোগ 
আন্দোলন পরিব্যাপ হয় (“'অনহযোগ আনশ্দোপণ' 

ও খিপাফৎ আন্দে।লন' প্র )। 
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এই সমদ়্েব মধ্যে আরও একটি গুরুহপণ ঘটনা ঘু১। 
"গেমের পসহাধতা।ধ পতাাগ্রহপ্রচেগ্তারু পুণে গাঙহীলা আস 

ই্িনা হোম ণ লীগের (১৯১৭ হ্রীষ্াকে প্রতিষ্ঠ 5) সশ্য 
এ সভাপাঠ হভমাঠিলেন এব ১৯২০ থ্রাষ্ভাব্ধের শেছ ভাগে 
ভাঠাব গঠন 4 নামে পরিবহন সাধনের চেথা 
করিযাছিলেন। হোম এল পীগেণ দখপবিব| খন ভিষ। 
হয়] নামে একটি পিক প্রবাশিত হইত ১৯১ল 
খীগ্রার্জের এবৌব্ব চহতে গাগীজী ইহাব পপচাশনাভাব 

গঠণ কণেন এব এমে ইহ এব নিবশাবন শামে ইহাও 
গজপ[তী ৪ হী» ধরন অসহগোগ মান্পো নন শিক্াতে 

প্রড় 5 সায় *' ববে। 
১৯২১ শবষ্টাঞধে ১০ আাঠ গাথীশী শেক হাব হন এবং 

৩বখসবেণজ্ কাবা? দ[থ%৩হণ | কিডছিন কাপাব নেব 
পণ্ধ ১৯২৭ খ্রাষ্ট।কেব ১২ জাগবারি ভাতার দেছে অগ্োপ- 
"বের যান হন এব ১৯9 গ্রাগ্রাকের ৫ নেক্াাবি 

তাহাকে গুজি দেদ্লা হয়। 
১৯২৪ শগ্ুৰ 557৩ ১৯১২৯ খাব পা শ্ানন ২1৮4 

সাধ ,ম গ্রমে গপকঃ বিষ্তালেব চেঠ বরেন। ১৯৭৫ 

খাব বেশ”া& ব গ্রেসেব সভাপতি হিসাবে গাঙ্গাজ) 
পুকান করবেন হে) লা েছেপ দবচাদা লি জু শাতত শা 
শান সাহাযো দিত হহবে। তাহান দেশ ছিন, 

পেশেব মগশিত জণলাপান্শকে যধি এইতাবে ক চুগল্জ 
আল] যা তবে সম্গ গর্চালশেব চরিলে এল বিপ্লব 
মাঠ হহন্ব, দেশেন জপগ'ও জানিখা উদ্টিলে । জে 
সঃ) দেশে হতস্তনঃ (হন চসলমানে দাতা ঈিল ছে, 
[বিগ্রপীগণ এব, নি মতাশিক পশেব পঠিকগনও সানণহ্াবে 
ত01 সরকারকে খিপযন্ত করিও ১৪] কবি এছেল। 
ভ্বে। ক গেলেও সীথ বাজটশানক পক্গার পাবব*ন 
ফাধন করিতে চাহিলেন, ব্রিটিশ শাসনের খারুপ। অবশান 
ভাটির লক্ষা বলিষধ। স্থিবীক ৩ হইল। 

সেই দাবিকে কপাযিত কারবার উদ্দেশে ১২৩০ 

খ্রীার্দে গান্দীজা এক কর্পঞ্ধার প্রবৃতণ করিত ন। ১৪৯৩০ 

গ্রষ্ভান্দেণ ১২ ম।চ তিনি মবখমতী আশগ হইতে ৭২ হন 
সহগকমী সমেত যানা করিয়া ২৪ দিন ৩৮০ কিলো।মঢাব 
॥ ১৭১ নাহপ) হাটিয়া ডাগ্ডি নামক সনু্বুপধশী এক 
স্বানে লব আইন ভঙ্গেব দারা সত্যাগ্রহ আরন্গ কর্ধিন। 
মে মাসে ধবসনা শামক স্বানে সবকাবি লবনগে ল। মহি"স 
ভাবে অধিকাব করিবার পিদ্ান্ত কখিলেন | ফলে ১৯৩০ 
খ্রষ্টাব্ষের ৫ মেতাহাকে গ্রেফতার কবা হয । সমগ্র ভারুতে 
এই আন্দোলন নানা আকাবে বিস্কারশাভ করে। 

অবশেষে ১৯৩১ ্রা্টবের জাঞ্য়ারি মাসে তাহাকে এবং 

১১৫ 



গান্ধী, মোহনদাম করমরচাদ 

ংগ্রেমের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বাক্তিকে মুক্তি দেওয়া 
হয। এ বৎসবেব শেষে, ১৯৩১ গ্রীষ্টাকের ১৪ সেপ্টেম্বর 
গান্ধীজী ক"গ্রেসের একক প্রতিনিধি হিসাবে লগ্নে গোল 
টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। এ যাত্রা উপলক্ষে তিনি 
বন্ধ বক্তুতাব মধো স্বাধীন ভাখতের সম্পর্কে নিজের 
আদর্শের আশাম দেন। লগুন হইতে ফ্বিবাধ পব কিন্ত 
তাহাকে পুশবাষ গ্রেফতার কর! হয ও নূতন উদ্যমের সহিত 
আইন ম্বমান্ত আন্দোলন চলিতে থাকে । তিনি যখন 
কারাগারে অবস্থান করিতেছেন তখন ব্রিটিশ সপকার 
উচ্চ-নীচ হিন্দু জাতিকে বিতক্ত করিবার জন্ত শ্বতশ্থ 
ভোটাধিকারের এক প্রস্তীব কবেন। ইহার প্রতিকাবকন্সে 
গাঙ্গীজী ১৯৩২ খ্রীষ্টার্ছের ২০ সেপ্টেম্বর আমব" অনশণের 
কল্প গ্রহণ করেন। তাহাব উদ্দেশ ছিল, হিন্দুসমাজ 

যেন জাগ্রত ও তৎ্পন হইখা অন্পৃশ্যহাকে সম্পূর্ণ *পে 
বর্জন কবে, নন্ছলে তিনি বাচিয়া থাকিতে চান না। 
দেশে সব সাডা পড়িয়া গেল এব" বিটিশ সবকাবকে? 
ক্বতন্ব ভোটের প্রন্তাব প্রত্যাহার কবিতে হইল। 

১৯৩৩ গ্রষ্টাব্বের ৮ মে গান্ধীহ্গী কানামুক্ত হণ এবং 
১৯৩৪ গ্রীষ্াবের ৭ এপ্রিল আইণ অগান্ত আন্দোলনের 
অবস্থা বুঝিযা তাহা প্রত্যাহার করিগা লন। ১৯৩৪ 
্রীষ্টাব্ষেই তিনি কংগেেসেব সদস্যপদ হইতে ইস্তফা পিয়া 
গ্লাম-সংগঠনের জন্য শুতন ব্াবস্থাব প্রবতন কবেশ। 
মঙ্গে সঙ্গে হবিজন আন্দোশন ও পরিচালিত হইতে থাকে । 
লবণ আইন অযান্তের সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করিষাছিলেন 
যে, দেশ স্বাধীন ন। হইলে আর সববমাতীতে ফিবিবেন' 
ন।। তদন্সারে ১৯৩৪ খ্রাষ্টাবে তিনি য়ার্ধা শহরে প্রায় 
৮ কিপোমিটার (৫ মাইল) দুরে সেগাও বা সেবাগ্রামে 
কর্মে নতরন কেন্দ্র স্থাপনা করিলেন । ১৯১৩ গ্রীষ্াব্ের 
১১ ফেব্রুয।রি স্থগি 5 “ইয়ং ইপডিযা” পত্রিকার পরিবর্তে 
হরিজন? প্িকার প্রকাশ পুন! শহর হইতে 'মাশস্ত 
হুইযাছিল। এখন অন্পৃশ্রাহাবর্জন এব” গ্রামশিল্পের বিস্তার 
সেবাগ্রাম হইতেই পরিচাপিত হইন্ে লাগিপ। গান্ধীজীর 
ধারণা উ্রোন্বুর দু তর হইতে লাগিল যে বিকেন্ত্রীকৃত 
উৎ্পাদনব্যবস্থা এবং আম্মরক্ষার জন্য অহি'সাব প্রধোগ 
ব্যতিরেকে প্রকৃত গণতন্ত্র বা জনশক্তি উন্মেষ "ইতে 
পারে ন।। এবং তাহাই শুধু রাজনৈতিক স্বারাজ্যসিদ্ধির 
ভিত্তিভূমি হইতে পারে। সেই চেষ্টায় তিনি একান্তভাবে 
আত্মনিয়োগ করিলেন। 

কিন্ত কংগ্রেসের সনস্যপদে ইস্তফা দেওয়! সত্বেও 
গান্থীজী উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরামশদাতা রহিয়া গেলেন। 
ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকার শাসন সংস্কার করিয়া এক নৃতন 

গীক্ষী, মোহনদান করমাদ 

শীলন পদ্ধতি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাবে গ্রবতিত করেন। কংগ্রেস 
নিধাচনেব ছন্দে অবতীর্ণ হন এবং জয়ী হই] ১৯৩৭-৩৯ 
খ্ীষ্টাধেব মধো প্রথমে ছয় ও শেষে আটটি প্রদেশে গভন্ন- 
মেণ্ট পবিচালনাপ দাধিত্ব স্বীকার করিয়া লন । এই সময়ে 
গাঞ্ধীজী দেশে বাপকভাবে শিক্ষাবিস্কারকল্পে এক অভিনব 
ও বিপ্লবা ম্নক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবণ করেন। ইহার নাম 
বুনিযাদী শিক্ষা দেদ্যা হয়। কিন্তু ইহা অল্লস'খ্যক 
শিক্ষাবির্দের মমর্থন পাত করে। গ্রাদেশিক গভনমেন্টগুলি 
ইহা গ্রহণ করিণে্ কাধকালে খুশিযাদী শিক্ষাকে 
রূপান্তরিত কবিযা ফেলিপেন। 

১৪৩৯ খ্রীষ্টাকে দ্বিতীষ মহাযুদধ আন্ত হইশ। গান্ষীন্গী 
কংগ্রেসকে পবামশ ধিলেন দেশবক্ষার ব্যাপাধে ভাবওকে 
অনন্যশ্বণ হইয়া! অহি-সার উপহ্ে নিই কবিনে হইবে 
এবং অহি"্সান ধারা মাতসরগান প্রপ্থতি স্ববপ দি দ্রত 
দেশেব উৎপাদন গু মম বাবস্থাণক ও আঅহিংসায প্রতিষ্টি £ 
করিতে হইবে। দ্বিহীথ মহাথছে যাগ দিলে ভাবত 
্বরাজ্সাধনাব পথ হইতে ন্চ্যিত হহবে। কিছ গাঙ্বীজী 
দেশের নেতবুন্দকে হ্ীম মঠ আনিনে সন্গ হন পাহ। 
নেতৃবৃন্দ কয়েকটি শতঙাবীন ব্রিটিশ সরবাবের মঠি" 
যুখে মক্রিয সহযোগি "1: প্রন্থাব কবিপেন। সে ঠঙ্গাব 
কিন্তু প্রত্যাখা ৩ হইল । 

ইতিমবো মালয় ও পদ পোপ বিটিশ সমবশপ্ি 
উপবে জাপান প্রচপ্ত আখাঠত হাশে। গাীঙজগী অন্রভব 
করিলেন যে সাধধীবণ ভ।পুঙবামীর মণ «ক প্রত পএ 
অন্রসরখ করিতেছে । জাপান ভাব * আকমণ কবিয়া 
ব্রিটিশকে পরদিন কবিশে যেন তাহাবা খশি হয এই 
ছুলপনেন কপহ্থের ম* আমুমখাদাহীন ভাবকে দুর কিবা 
উদ্দেশে গাঙ্ধীজী ১৯৪২ খষ্টাদে প্রস্তাব করেন ঘষে, £ বেজে 
পাজন্ত্রিকে এখনহ ভার ছাভিয়া যাইতে হুইবে। 
ইতিমধ্যে ১৯৪১ থ্রীষ্টাঝে ঘাভার নিদেশে দশব্যাগী এক 
প্রতীক সগ্যাগ্রহ শনষ্ঠিত হইখ| গিয়াছিল | তাঙ্ছ। নিপ।চিত 
ব্যক্তি সত্াগ্রহীতে সীমাবদ্ধ ছিল। 

কিন্খ ১৯৪২ গ্রিষ্ঠােণ আগস্ট মাসে এন বাপক 
গণ-সত্যাগ্রহেব প্রস্তাব কবিলেন। জাপানের জয়ে পুপকিত 
হওযা 'ম্বপেক্ষা পরাজযের সন্তাবনা সবেও ইংরেজ রাঞ্জ- 
শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা স'গ্রাম করিলে আমাদেব অস্ত 
যে মুক্তিপাভ করিবে, তাহাই তাহার লক্ষা হুইল । 
“করেঙে ইয়া মরেঙে আমরা করিব না হয় মরিব ।-- 
এই মন্তব গ্রচারিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে দেশ যেন পুনরায় 
আত্মশক্কিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। 

“ভারত ছাড়” আন্দোশনের শ্থছচনাতেই গাদ্ধীজী এবং 

১১৬ 



গান্ধী, মোইনদাস করম? 

নেতৃবৃন্দ কারাগারে আবদ্ধ হইলেন । ১৯৪৭ গ্রীষ্টান্ষের ১ থে 
তাহাকে এবং ১৯৪৫ খ্রাষ্টান্দে জুন মাসে ক'গ্রেসের কয়েক- 
জন নেতাকে মুকি' দেওয়া! হয়। ভ"রেজ সরকার প্রস্তাব 
করিলেন মে হিন্দু-মুমপমানের মধ্যে বোঝাপড়া হইয়া! গেলে 
তাহারা গণপবিষ্দের মাধ্যমে ভারতের শাসন-ব্যবস্থ। 
ধচনার পূর্ণ দাযিস্ব ভারঙবামীর হাতে ছাডিয়া দিবেন । 
পাপণামেণ্টের 'এই প্রস্তাব লইয়া! ১৯৪৬ শ্রীঈ্টাব্দের মার্চ মাসে 
একাল প্রতিনিধি এ দেশে আগমণ করেন। 

কংগ্রেম এবং মুমপিম পীগের মধ্যে কঠিন মতান্ব 
দেখ। ধিশ। ১৯৪৬ গ্রাগ্ভাবের ১৪ আগস্ট বাংলা দেশের 

মুসপিম শীগ গভণমেন্ট লীগের ডিরেক্ট আবশনের 
সহায়তা কবিলেন। তাহার ঘলে কলিকাতায় হহাহতেব 
সংখয। ৮1১০ সহন্দ বলিখ। অমিত হখ। অকোবর মাসে 
পণ বঙ্গে নোষাখাপি ৮ছলায় বাপক হাতাকাণ্ধ ৪ লুঃ তবাজ 
আবন্ত হয়। তাহাব প্রতিষ্চিদা ম্বরূপ বিভার প্রদেশে 
কণেক সহ বাকি নিহত হয়। ক্রমে উন্ধন ভারতে 
ন[ণ] স্বানে দাঙ্গা বিস্তার গাভ করে| 

বাঁজলীতি-্বে শিরবঙ্ছিমঙাবে কাগ্রেস নে$বুন্দকে 
পবামর্শ দেগুয়া সন্বে৭ গাঞ্চীজী খ্রীম চেষ্টার দ্বাধা গ্রামের 
জনলপধাবণব মধো সাহম দিবা সম) স্বাপনের প্রচেগ্থায 

আ্মনিখাগ করিলেন। 'তণসারে ১৯৪৩৬ গ্রাগ্াবের 
২৯ মনোোবব বাণ্পা দেশে আগমণ কবিছ। নভেম্বত মাসে 

ছেনি নোখাখাশিতে স্বীধ কমকেন্ গ্কাপন করিলেন। 
সঙ্গে কৰেকজন গঠনকমী 'হাভারু সাব তা করিতে লাগিন। 
১৯৪৭ খ্বঈার্খেব মাচ মাস পণগ্ত নিরলসভাবে নোযাখাপির 
গ্রাম হী গ্রাযান্তরে পদ্বজে শমণ করিয়া তিশি স্বীয় 
আশ ভা “বর্ষের রপনেখা দেশেব সামনে অঙ্গিত কারবাব 
চেষ্টা করিলেন । 

১৯৪৭-এর মাচ মাসে তাহাকে বিহ।ব প্রদেশে যাইতে 

হয়। সেখান হইতে মধ্যে ছুই একবার দিলী ঘানা 
কবিতে9 হইয়াছিল। 

১৯৪৭ খ্রীগাঝেৰ ১৫ আগস্ট ক গ্রে ভাবতবিশাগে 
স্বীকৃত হইলে বিটিশ সরকার বাঁজশন্ি' ইস্তানম্তবিত করিয়া 
দেন। এ তারিখে গান্ধীজী নোধাখালি যাইনাব মানসে 
কপিকাতাঁধ অবস্থান করিতেছিলেন। ১৫ আগসের পর 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পারবে দাঞ্গ। প্র আকাব 
ধারণ করে। ইতিমধ্যে কপিকাতায় দাঙ্গার পুণবাবুত্তি 

ঘটিতেছে দেখিয়া কপিকাতাবাসীর শুশবুধ্ধি ফিবাইঘা 
আনিবার জন্য গান্ষীজী ১৯৪৭ খ্রীষ্টান্ষের ১ সেপেম্বর 

অনশন রঙ গ্রহণ করেন। ফলে দাঙ্গা তিন দিনের মধ্যে 

সম্পূর্ণ থাষিয়া যাষ এখং গান্ধীজী পাঞ্জাব যাত্রার উদ্দেস্টে 

১১৭ 

গাক্দীবার 

৭ সেপ্টেম্বর দিল্লী মভিগুথে যারা করেন। কিন্তু সে উদে্টে 
'্াহার সিদ্ধ হয় নাই | দির্ীতেই ভাহাকে থাকিদ। খানে 
হয় এবং ভারঙহ সবকারকে একদিকে উপদেশ দান ৪ 
জনসাধাধণকে নুতন ভাবত বচনার শিক্ষা দেয়াই চাহাব 
প্রধান কাধ হইয়া গুঠে। 

কংগ্রেসে নেতৃধুন্দকে মোটামুটি সমর্থন করিলে৪ 
টাহাব স্পষ্ট ধাপণ। হইয়াছিল যে অল কয়েক মাসের মধ্ো 
সাধারণ মানুষ উপলন্গি করিবে যে গতর্নমেন্টেব শক্তি 
সীমানছ। ততৎনহ জনশক্তি সক্রিয়ভাবে সস্গজিত না 
হইলে নুতন ভারতের সমাজ ও জনতগ্থ বা ক্বাজ জন্মপাভ 

করিবে ণ|| জনসাধারণের মবো অস্প্টভাবেশ সেউ 
উপলঞ্চি খটিপে তখন আবার ভাচার কাছেব পালা শুরু 
হইবে। 

ইতিমপ্যে পাকিস্তানের প্রাপ্য টাকা ভারত সরকার 
এত মিঢাভযা দিতে অন্বীকার কবায় গান্ধীদী শেষবার 
অনশন ব্রত গ্রহণ কবেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাঞের ২* জাভযারি 
তাহাঁব প্রার্থনা মভাথ একটি বোমা শিক্ষিপ্র হয, কিন্ত কেহ 

আহত হয় ন'হ। 
ইহাব পবে বোধ হয ১৯৪৮ খ্রীষ্টাকেব ২৬ অন্ুমাধি 

তিনি পুণবায় কর্মে অবতীর্ণ হইবার সিদ্বাস্ত গ্রহণ ক্ষবেন। 
ক:গ্রেস প্রতিষ্ঠানকে মুছিয়া কেলিয়া জনগণের মঝো শৃহন 
সগঠন ও রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তারেব নিেশ দিশা পরের 
দিন এক প্রবন্ধ লেখেন । গঠনমূশক প্রতিানগ্ুলিব 
জণ্তা ২৯ জান্ররি তাধ্িখে শন এক কমবাবন্থা প্রণযন 
কবেনণ। নিজেও দ্ল্ী পবিহ্যাগ কবিষ। প্রথমে সেবাগ্রাম 
এব. পরবে হখত সমগ্র ভারধ্বর্ধ পবিশ্রমশের চিন্তা করিয়া- 
ছি. «| প্রতিবার নৃতন কর্ষেব স্থুচনায ইহাই ভীঙাব 
কাজের পদ্ধতি ছিল। 

এমন সমবে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাদুদণ ৩০ জান্ুমানি হার্থনা 
সভায় গমনকাপে এক আততায়ীণ গুলির আখানে ৫-১£ 
মিনিটে তাহাব মৃত্া হয। 
দ্র প্রফুপ্রচন্্র ঘোষ, মহাহা। গাথ্ধী, বাবাকপুন। ১৯৬৩, 
1). তে. [600011001, 7191501776, ৮019 1-8, 1301008%, 

1752; ট্ব]া01 তি0050 90305 2১9 10855 80 

02101, 091০0609, 1953; 10001] (01021 9০0৭০, 

৬1৫15 11 03211018751, 0810003, 1962 

শির্মশকুম।র বহু 

গীম্ধীবারদ গান্ধীজীব রাজনৈতিক কর্মচেষ্টার মধ্যে কতক- 
গুলি ভাবধার! খুঁজিয়া পাওয়া যায় যাহাব সমন্টিকে 
গান্ধীবাদ আখ্যা দেওয়। অসংগত নয়। 



গান্ধীবা? 

যাহারা স্বীধ শাবীবিক পবিশ্বমেধ দ্বাবা ধনোখপাধণ 

করে বাষুশক্রি তাহাদেধই "মানে থাকা আবশ্বক, পবশ্রম 
আশ্রয় করিয়া যাহাবধা জীবিকাণিবাধ কৰে, তাহাদের 
হাঁতে নয় ইহা তাহাব প্রথম ৭ প্রধান ভিত্ি। হি খান 
অস্েধ ছাবা মুঝ্লাবন খটিপে যে বিশ শ্রেণী সেহ 
অস্ত্রের অপ্রিকাবী তাহাবাই বাজটণাওক ক্ষমশাবও 
অধিকারী হইবে, মপবে নহে, হহ। গার্ধীজাব স্থিখ 
বিশ্বাস ছিল। একমা অহিংস শাক প্রখাগো দাবাহ 
সাধাএণ মানষেব পক্ষে পরী গাদন অমিত খ্বীণ াওত্তে 
আনা] সন্ভন, তিনি এইনঈপ মনে কাবতেন। 

খে-কোনও মথশীতিক বা উত্পাদন “ব্যবস্থাকে অঠি স 
বলের ছ।ব। গতি | অখবা বক্ষ। বা সঙ্ব নম। পুচ্ছন্ন 
ব| প্রকট হিসাঞক বশপ্রবোগ হিন্ন গু পিবদিদব মং 
উত্পাদন ববস্থা প্রতি& ৩ হত পারে শা, অনএব 

সেধ্প মমাজকে বক্ষা কণা আহ সাব ভাবা সঙ্গব শয। 
আম্মরক্ষীম আহি মার প্রখোগ করিত হইলে যে সমাজ- 
জীবন ৪ ্ৎপাদন ব্যবস্থা অহি সাব দত গ্র। (৩, অবাথ 
যেখাণে মধ ৩] ভাহেঃ শোবণ শাহ্) ৩21১5 শিপু ই সূ 

উপাবে বক্ষ কবা সন্থব। অঙএব অহি সাণ প্রপ্চতিবু 
প্রথম সোপান হ্বকণ। সম গঠপকদের ঘ র। সমতাবব্? 
শোধনবিহীণ সমাজেণ পরুন! প্রতিঙদাব চেষ্ছা করিতে হতবে। 
শুপু বাক্যের ছাপা সন্ব। তভ্াপন করিণেশ মাহৰ নুশশ 
আদর্শে সমাজ-ণচনা পক্ষ 1াতা হয না। গণনকহের 
দ্বারা তন সমাজের অআ দন পু, হাব চেঞ্ত। করিলে বে 
তাহার মত কু ত পরিবহন খটিপাছে লিমা মনে করা 

যান। 
ভবিযুত ধণ্দব দেথা হাম) বাগ বাবিবে। অহএব 

রাজশক্ি এবং অর্থশন্বিশন্ছে কেন্জীছ ৩ পা করিও সবম ও 

উত্তবান্ধব বিবেন্দ্রীক £ কার্য স্বেচ্ছায় (তি ৩ বিবিণ 
প্রতিানেব মদে সমাদর ।খ পরধিগালনার দা।নত গ্্ত 
কৰা এখন হইতেহ কঙবা। 

যেকোনও পেব্র সীমাণার মাৰা অবদ্থিত প্রাকৃতিক 
সম্পপরাজির উপরে মন্গ্র মানবপরিবাবের গধিকার স্বাকুত 
হওয়া! কতব্য। প্রি দেশেব অনধ্িবাপীগণ সমগ্র মাণব 
পরিবারের ব্যবহারের আগ্য সেই সম্পদেব গ্রযোগ এবং 
উন্নতিবিধান করিবে, ইহাহ গার্গাজীর উপণিধিবাধ অর্থাৎ 
'্রা্টশিপ'-এর মূল বন্ব্য ছিপ। 

গার্টপরিচাপণার ব্যাপারে গান্ধীজী গণতঙ্চে দৃষবিশ্বাপী 
ছিলেন । শেষ বলের শেগাধ তিনি বষঃপ্রপ বাঞ্িমাত্রের 
ভোটাধিকাধ, পঞ্চাধ» গঠন এবং পরোক্ষ নিবাচনের 
নির্দেশ দিয় গিয়াছিপেন। বাঞ্নৈতিক দল বা পার্টির 

গাদ্ীবাদ 

উপবে তাহাব নির্ভর কম ছিশ। বিভিন্ন আদর্শপুষ্ট দল 
স্বীয বিচাব অগযাযী যেবাব ছারা, শিক্ষাবিস্কারের দ্বার! 
জনসাধারণকে সংগঠিত করুক, কিন্তু সকপে সুস্থ প্রতি- 
যোগিতা আআ কবিথা এব যখাসস্ভব মিপিত হইমা রাষট 
হইতে নিনতম পঞ্চা।ত পযন্ত পশিচালণাষ ব্রতী হউক, 
ইহ] তাহার পস্তাব ছিণ। বিভিন্ন দশ বা পার্টি কোন্ 
কোন্ গেরে একযোগে কাঞ্জ কবিতে পাবে, তাহাই 

সন্দান কবিবে, পবঙ্ধ পরন্পবের অধ্যে কোখার বাবধান 
এাহাবহ উপরে খকখ মাবোপ কখিযা এক দপ অপবেধ 

বাদল পরার ত তইতে কাই পশিচাপনার ব্যাপারে একচ্ছন 

শর অধিকারী হঠবে, গার্দীনী খক্ধপ ঝ/বস্থার স্দুণ 
পিবোধী ছিলেন | খিতিন্ন পাটি মধ্যে মি মত বা কথ- 
€ট%1য গন্দ বাণে বে সনদ আহ সউপাবে পরিচালিত 
হউক, ইঠাহ তাহার উপদেশ ছিন। 

সণ্পাগদ্ব এপ্তি সঙ্নেধ অন্য প্রুামে মগবকে 
অঠি এাধ সাদ পাঁভ কাণিু* হবে এস *হগবে বাজশ্শতিক 
গ্ষন ৩ অবির্বাকেৰ ০4৫ বিঠে হইলে সপ্ন বাবস্থতক 

সন্ভবপব বপিগএ। গাঞ্চাজা বিবেচলা কারত্ন না। সাধাাণ, 
[ঠ স। আইলা ভা মা কে ঠা সখগ্রহণ গণ 
শক এব সশ্ৰাধা দ কুছ চগ বাগ কাত হান 

এল (শে অবান্থত দক গ তা রক 21 *্ানকে আশ্রা 

করিখ] অঠি মাব কর সি বন কবলিত ইঠবে, ইহ] 51৮ 
ঘৃ) মত হশ। খুক্ষপু 1৬১1 গাহি সাম 'অনাবান কম 
কুশন নেডবুন্দ অগ্রস্ হত সাবারণ মাহা 21 সাবাবণ 
গ্ণতা।ঃক গাণ্ঠানন ডগ্লো 21 ক পকতনভাদে অঠি 
কোণে ক্ষণ বাত বরবিবে ভহাঙ শাহাব সকন 5০৮14 
টোন ছিল। কমপ্রাচগার মধা দখাহ মি মারব মাহ। 
পুদিনা কক্চক হঙহাবই জন্য তিশি দেশের সমুখে 

খাপ২বাব শুতন তন কর্ম ৮ব প্রস্তাব কবিতেন। 
পঞ্চাযতগঠণণ ব। ভোটাধিকার সম্পকে [ঠিনি ছুই- 

একট নন গ্রশ্তাব কশি।াঠিলেন। প্রাবরন্ধের ঠোট" 
বিকার দ্বীককার করিলে5 তিনি শুধু তাহ।ধিগক্ই সে 
অধিকার দেঞ্খার পক্ষপাতী হিশেন যাহারা কায়িক আমের 
দ্বারা ণনোত্পাঠন করিয়া থাকে । এতদ্দিন্ন। যেমন ১৮ 
বংসর বয়স হইতে মানবের ভোটাধিকার শ্বীকাবের তিনি 
সপক্ষে ছিলেন, তেমনহ ৫৭ ধঙ্পব অিঞ্রান্ত হইলে 
মান্গমের আর ভোটের অধিকাৰ থাকিবে না, এরূপ 
প্স্তাব৪ তিনি করিণাছিলেন। পর্াশোধ্ব বাঞ্িণ শুধু 
পরামর্শ বা সেবার দ্বার! সমাজকার্ষে নিধুক্ত থাকিবেন। 
ভোটের ছার] নিবন্বণাধিকার তাছ।পিগকে ধর্জন করিতে 
হইবে, ইহ। তাহার উপদেশ ছিল। 
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গাব 

সমাজে বাইশক্ফিব বিকিরণ, সম্থবমত উৎপাদন 
ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকবণ , শ্রমজীবী মাহযের পক্ষে ম্বেচ্চা- 
প্রণোদিত প্রতিষ্ঠানের আয়ে জীবনঘানাব নিবাহ এবং 
সেরূপ সমাঞ্জকে রক্ষার জন্গ অঠি্স পন্থাব আশ্রয, 
সংগঠন শর্চির মাধিকা ও সঘর্ের স্বর তা ১ পার্টিবিশেষের 
পক্ষে 'ভাহারাই সকল সত্যোব অধিকাবী হইথাচ্ছে, একপ 
অভিমানের বণ এবং বিহিম্ন খ এস "া উপলন্গিব সনেশের 

দ্বারা একযোগে কাঙ্গ করিবার ক্ষেন বা শ্রযোগেব সন্ধাণ 

প্রড়ৃতিকে গান্ধীবাদেখ বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া নিদেশ কৰা 
যায়। 

দর 31000 2. 21০6, ড/150 19৫) 1165 15006 ? 

/১11106091)2, 1957 7 1771 00 130০০, 

90120110115 001) 0311111, 51017600100) 197; 

[২1010 যি 015116,17106 1701761 01 1২011-)10101806, 

4৯171৮47070, 1990); 11007] 2017210305০, 

৩80165 ঠা) 03011101510, 09100019, 19০, 

শির্মলকম।ব বন 

গার কেশা। “বেনাসিই গোলের ( চ011115-125010- 
০৩7০) নু ধৃ্টি দিষে।ম্পীপোস গণের €3৩005- 

[010-)১0,)০) খিপীজপতী বুক । 

পশ্চিম পঙ্গ, বিহাশ ভি গ্গনেক 

সঞ্ধালে গাণ গাছ দেখা মায়ু। এত 

ঘোব কুনণ বাদ পানষা লাম । ভাব শ্ধ একনি ল' 

আাধলুস পলিষাণ ইহ পরিচিত | মুলাবান শো 

আসবাব, ছবিব ষম গুনে ৫*্যাপিণ অনা ণই কাণ্ণে 

বখেই চাঠিদা আছে | ইহার কচি পাশা বিডি ট্যান্বি 

জনা খানহাত হয ৯» একলা ডিশ এ পশ্চিম লঙ্গে 

বখসর গাবেধ বঙি পাল ব পাধিমাণে সগুশীত 
এপ্রিল হইতে গণ মাস পরন্থ ইহাপ দন হয় এব, 

ফশের আকাধ ধারণ কবে পববৰহসণ শপ্রণ মাসে। 

পীন্রণ, স্শ্বাছু, শিষ্ট ৪ বেবি ছাতীনা। ফের 
নৌকার পাট ও মাঞুধর| জালে ব্যব্জত হম । 

দ্র কাশীপদ বিশ্বাম ও এক কড়ি ঘা, ভাব শায় বলো খবি। 

২য খণ্ড, কলিকাতা) ১৯১ । 

গপ্সিণাহা, ডিশ) 
হনে ৪ বশ বঙ্গুব 
হক্ষেব কাধ হইতে 

৬নট্য 

€ 
হম। 
21 
দন 

আঠ! 

দজিনকুমার বন্দ।(পাধায 

গামা (১৮৮০-১৯৬০ শ্রী) কস্কম ই হিন্দ মতবীব, প্রকৃত 

নাম গোণাম মহম্মদ । কাশ্টীরী ইছদী বংশজাত হ্যা 

পূর্বপুরুষ ইশশাম ধর্মে দীক্ষিত হষশ্রা লাহোবের সন্গিকণে 

গায়কী 

বসবাস স্থাপন কবেন। কুস্তি ইহাদের বশাতগ হ পেশ।। 
আট বহলর বযমে পিতহীন হইলে পাঙ্জোরের মনবীর চাদো 
পিং ইঠাব শিশ্পাভাণ গ্রহণ করিয়া তালিিঘল জন্য হক 

তৎশিযা মী!শ বথ্সের নিকটে পাগাহদা দেশ। আতাব 
নংহসব বএে পেশাদাবা 2 আাবন্গ করেশ এব ডেহশ 

বসব বধসে দাতিঘা শহবে অগহ্মবের গে।শাম হাালকে 

পরাস্ত কবিধা খাতি লাভ কবেন। ধগাকে 
ইশোোবে লাহোপের আলী মাত 5 ১৯০৮ ছাদে লাহে বে 

গোপাম মহিউদ্শনকে পণাস্ত বেন ১৯১১ হবে 

বিদ্ধ গত এব ১৯১৭ বাইন দপগ লঞ্চ € (পি ৬ 

করা গামাণ আনাম শরেচ কি 

মন্ধবীব ছিপেন। ১৪ 

২১০৬ 

হব : 2৫ সি 
৬ 

১ 

জে স্পস্ট শজ সু এ 

সমকক্গ ১3১৩ 

গ্র্টান্ছে ন্নবাপে কোনণ লছভিতেই বহিমের সহিত 
হাতার ফপেখ মামা পা হদ শাহ চতর্থ লালে ১৯১১ 
খাগাঝে এলাহাপাদেৰ ক গ্রে একজ্িবিনন এব প্জাহয়ে 
রহিম মগ হা।শি "ভাবে মেল খডিতন। রী 
আাথান%াপু হভপে আইনের বিধান অনসাণে চাঙাকে 

বি ঘোগণা কর্ধা হম | ১৯১০ গ্রী্ান্দে কট মননের 
সঙ্গে গামা শপ্নে গমন কন্নে এব, আমেবি লা খঞ্ুলততষ্টর 

রোলার পরধিস্ত করবেন | চসখালেই আলভাস্ব। 
€*ট্যো'গ তাষ পোল্যান্ড এব জপিনন্ছোছে কাবু কনিলেও 
চিৎ কলি লা পাটা পরধ তা চেনটব মাপে চড।% 
শিপ্?ন্ুব ব্যবস্থা হয। 
না হ্যন গাম। বিজদাথ শন্দান লাভ বাংবন। ১৯২৮ 
ঠা আবশলে| ভাবশ গ্রামিণ নাহ ব লুপু খাতি 
পুন ্গাবেব চেষ্টা কবিথা পারি, রা মাত নয সেকেছের 
মধে ামাব শিকট পবা হশ। ইহার ঘববহসব পরবে 
জ্ণ্কো পুনবাধ জাঙ্ন'ন শ্াণলে গামা হাহান শিদহৃষ্ু 

এ “হা্সাবে পবপবাজি 5 বিপক্ষের সহিত নডিতিত সীল 
হন নাহ । পব্পণাজিত আশা মাইএব চালের 

'শন্তন্শভাবে তিনি ণহণ কবেন নাই । আআ মুবশামলক 
কষ্থিতে ভাহাব সমকর্গ কেহ ছিল ন'। দশাবে তিনি 
বাব, ব্নভাশী, হদাপাপা 9 খণগাতী হলেন | ১২৬০ 

হ্রঈখাবে লাোনে শাহাব মতা হষ। 

«. সমর শ্ম্,নবজগত্ত ভা হপস্থান। ক 

জি, তে? ৮ রখ ৯৮17৮ উ রর কঞ্ধ হা এলতকী হঠাত তশাস্থত 

১ শব ৩") ১৪৫৬। 

“ঠা খল 

গামারশ্মি তেঅক্রিয়া ড্র 

গায়কী কগমংগীতেব বিভিন্ন ন্টোশলে বিশেষ বিশেব 
শিনীকর্তক স্বাপিত স্বকীয় পদ্ধতি । বিন ঘশনার 
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গায়ত্রী 

গায়নবৈশিষ্ট্য দ্বারাও নান! প্রকাব গাযকী প্রতিঠিত হয়। 
বাংলার টগ্লায বামনিধি গুপ্ু বা শিধুবাধু নিজম্ব গায়কী দ্বারা 
একটি বিশিষ্ট শৈলী প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন। ইহা প্রচণিত 
পাঞ্জাবী টগ্লার অন্রবপ নহে। বাণ্লার ধ্ূুপদ স'গীতে 
বিষুপুব ঘরানার একটি বিশেষ গায়কী "মাছে যাহার জন্য 
বিষ্ুপুরের গাযকগণ ধপদেব ক্ষেবে এক প্রসিদ্ধ স্বান 
অধিকার করিয়াছেন । বা্পাব কাবাসংগীতে ববীন্্নাথের 
গায়নপদ্ধতিকে অনুলবণ করিখা একটি গাষকী €তিষ্িত 
হইযাছে। এনরূপে বিভিন্নভাবে নানাবিধ গাষকীর 
প্রকাশ ঘটিযাছে। 

শপ্চ শ্বব মিএ 

গায়কোয়াড় পুর্ণ বরোদা বালে বধ বাজাদের মাধাবণ 
উপাধি ছিপ গাধকোযাড | গ।যকোবাড পরিবারের 
আদি নিবাস পুনা। বরো] বাজ্য ও রাজবশেণ প্রকন 
প্রত্ষ্ঠাতা পিলাজী গাধকোযাড ১৮শ শতকের প্রথম 
ভাগে মাধাঠী “সেনাপতি'ব সৈন্যাধাক্ষ 'মুগ্পাপিক'ৰপে 
গুজবাতেব মাহি পদীখ দক্ষিশবতী কয়েকটি জেলা জয 
করিয়া তাপি নদীর ১১ কিশোমিগাব (৭ মাইন) দক্ষিণে 
সোনগড নামক স্বান আাপন কমকেন্ স্থাপন করেন ণৰ 

বিজিত অকপ হইতে চৌণ আদায় করিতে থাকেণ। 
মারাঠা গধাণ 'পেনোয়া'র হস্তক্ষেপের ছন্তা পিপাজির পক্ষে 
সমগ্র গুতরাত জম কর] সঙ্গবপর হয নাই । ক্ষম। বুদ্ধিব 
সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতিব স্থলে গায়কোমাডই প্রকুল শাসক 
হইয়া গঠেন । 

তৃতীয় পানিপথ যুছের (১৭১১ ত্র) পব শন্ভদ্বন্থের 
অধ্য দিয়া মারাঠা বাজা প্রধানত লিদ্ধিষা”। পওয়ারঃ 
'হোলকাব”, €তাসলে ৪ গায়কোয়াড - এই পাট 
পরিবাবেব নেতহে পাচটি গ্বাধীন বাজ বিভক্ত হয। 
পিলাজীগ পুত্র দমাজী মোনগড হইতে বরোদায় রাজধানী 
স্থানান্তরিত কন্ন (১৭৬৬ খ্রী)। ভারত স্বাধীন হইবার 
পর অন্যান্ত দেশীণ বরাজ্োর হায় ববোদ] বাঙ্গও বিশুপ 
হয়। 

দ্ধ 0. বব. ১৫0,711 01 0৮০ 71116711206, 

৮01. ], 081501609,1949 ; ডে. 9, চ১911054, 3114/04, 

০ 7301024» 781094, 1958 

কুমুদরগ্রন দাশ 

গায়ত্রী মূলতঃ বদিক ছুন্দোবিশেষেধ নাম। গায়রী 
ছন্দে রচিত সবিতৃদেবতার স্বতিযূলক একটি মন্থর (খগ্বেদ 
৩.৬২,১০ ) এই নামে খ্যাতি লাত করিয়াছে | মন্্টি ওঙ্কার 

গারে। 

ও ব্যাহৃতি (৩ তৃছুর্বঃ স্বঃ) যুক্ত হইয়া পঠিত হয়। 
শাস্ত্রে এই মগ্থজপের অসাধারণ মাহাম্ঘ্য বধিত হইযাছে। 
উপণধন সংস্কারে গুকর শিকট হইতে গায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণের 
পর ত্রান্ষণের পক্ষে গ্রত্দিণ এই মন্ধ জপ অবখাকবণীয় 
কর্ম বলিয়া বিবেচিত । জপেব পুৰে দ্েখীবূপে কল্পিতা 
গায়বীর ধ্যান বা রূপচিস্তা করিতে হয়। গায়ত্রী 
বেদমাতা ও ব্রন্ধার পরী । উনি শ্বর্মগুলমপ্যস্থা, ব্রদ্মপা 
বি্বপ। বা শিবরূপা, হনস্থি গা গক্ডাসন। বা বুষবাহনা। 
তন্বে গাষনীদেবীর শ্বতম্ব উপালনাব বাবস্থা আছে। 
বৈধিক গাধধী মঞ্রেধে অভকবণে বিভিন্ন আন্থিক দেবতা 
বিভিন্ন গাযলী মধ কল্পিত হইবাছে (যথা, নারায়ণাষ 
বিদ্হে বাতদদেবাঘধ ধীমহি তঙ্গো বিষ প্রচোদযাহ। 
প্রম্পক্ষিণকাশিকায়ৈ বিন শশানবাসিগো ধ্ীমহি তন্নে। 
দেখী গ্রচে'দযাৎ ইত্যাদি )। তাগ্সিক মনুচানে তাত্বিক 
গায়জীজপেব ব্যবস্থা আছে । 

ত্র শাধদান্পিক ২১, পাণনোসণী ৩।৪। 
0ি%াহাণ ৮৭৭শী 

গারো১ উপজাতি অধুষিত মাস।াস গাবোবা অ্তম 
সখ্াগব্টি আদিবাপী। পশ্চিম আসামের ধশিণান্ধ 
গাবো পাহাড় জেলা! শাহাদের গণান বাসইমি। 
ভাবতবধে গ।বোদের চোট সখ্যা ২৬৬০৬৪৫ জন । তাহার 

মপধো কেপ শ্বাসামেহ গাছে ৫৮০২২ জন । ইঠা তা] 

পশ্চিম বঙ্গে ২৫৫ হণ, দিধুরাধ ৫০৮৪ জন ণব 
*শাগাশ্যাণে ৫5৪ জন গাবো বাস কণে। 

গ।বোণা নিজেদের 'আচিকা? পা মাশে বলে। 
“মচিক? শর্ের অর্থ পাহাভী মানত । গাবোদেপর আধো 
আটটি শাখা মাছে। ইভাদের মধ সন্ধর্ণগশ পাকা 
খুব না থাকিলে ভ।ধাগ হ প্রঙ্দে বিছ্ধমান। "আঞ্চিপিক 

প্রভাবের ফলে বিহিম্ন শাখার জীবনম! ধার মধ্যেও কিছু 
কিছু ভেদ দেখা মায। কামক্প-গোনাশপাড়। অঞ্চলে 
গ।রোরা পাভা উপজাতিদের প্রতিবেশা রাঙা রূপে বাস 

করে বলিষা "তাহাদের মধো কিছু কিছু রাভ। কৃষ্টিব 
ম্বন্তপ্রবেশ ঘটিযাছে। তেমনই যাহাপা প্রধানতঃ খাপি 
পাহাডে বাস কবে 'ভাহাদের মধ্যে খাসি প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। 

অধিকা*শ উপজাতির মত গাবোরাও নদীর ধারে 
কিবা পানীয় জপেপ উৎসের নিকটে বসতি স্থাপন করে 
এবং বাশের নল দিষা গ্রাম পর্যন্ত জল লইয়া খাইবার 
ব্যবস্থা করে। 

গার়োদের ঘব বাঁশ দিযা তয়ারি হয়। গ্রাম 
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বিন্টানের কোনও বিশেষ নিয়ম নাই। গাঁরে। গৃহে একটি 
মাত্র ঘরই থাকে-_ যেন একটি বিরাট হল ঘর। সম্মুথে 
ও পিছনে ছুইটি দরজা! । ঘর হইতে সামান্ত দুরে-_ 
সুবিধামত জায়গায় থাকে শশম্তাগার, তাহাকে 'জমনো, 
বলে। ইহাও আকাবে বাঁসগৃছের অন্সন্গপ, তবে আয়তনে 
অনেক ছোট । 

গ্রামের অদূরেই ভুম চাষের জমি। গারোর! মূলত: 
কষিজীবী। তাহ।দেব ভাষাতে জুমকে বল! হয “আবা?। 
ছুই-এক বসন পর পর তাহারা জমি পরিব্$ন করে। 
তবে গ্রামের ৪ ৫ কিলোমিটার (২ ৩ মাইল) বানারধেৰ 
মধ্যে তাহাদের চাষের জমি সীমাবদ্ধ থাকে। পাহাড়ী 
ধান, ভুট্টা, বাজর। আব কার্পামেব চাষই প্রধান। অনেক 
ক্েজে চাষের জমি গ্রাম হইতে দুরে হইলে তাহার] জমির 
কাছাকাছি গাছের উপরে অস্থায়ী বামা বাধিযা থাকে । 

গরোদের আকুতি আসামের অন্যান্য মঙ্ষোলীঘ জাতির 
শন্ুবপ। পেখীবন্থণ থবকায় শক্ত চেহারা, চ্যাপ্টা নাক 
৪ ছোট চোখ । পোশাক পবিচ্ছ্দ অতি সাধাবণ। 
গভীর পার্বতা অঞ্চলে পুরুবেপ্ন| কেবল ছুই উরুর মধ্যে 
সামান্ত কৌপীনের গ্বাধাই পজ্জা নিবারণ করে। মেগ্েরা 
ছই-ন হাত পন্থা ও এক হাত চওড! কাপড কোমবে 
জন্ডাহয] বাখে। পুরুষের পোশাককে বল! হয গান্দো 
আব শাবীদের পোশাককে বলে বিঙ্কিং। ইদানী 
তাহাদেব মখো ধুতি 9 মেখলাব যথেষ্ট প্রচলন আবস্ত 
হইয়াছে। যাহ।খ] খ্রীষ্টধর্মীবলঙ্গী তাহাপা অনেকে ই*বেজী 
পোশাক পরে। 

গারো স ম্বতিতে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্া বিষয় হইল 
মাতগান্থিক সমাজ গঠন। মাতৃগোব অনুমরণই সমাজেব 
সাধারণ নিষম | মেয়েরাই কেখপমাত্র সম্পত্তির উত্তবাধিকার 
ল।ভ করিয়া থাকে । সমস্ত সমাজ কতকগুলি 'মাচং-এ 
বিস্তক্ত। মাষের গোত্বকে “মাচং” বলিয়া অভিহিত করা 
হয়। শাঁচংগুলি আবার কতকগুলি শাখায় বিতক্ত__ 
যেন, মাংম1, মারাঁক এবং মোমিন। ইহার্দেব বল! হয় 
'কাচি। স্বীয় মাঁচং-এর মধ্যে বিবাহ সম্পৃণ নিষিদ্ব। 
বধ দুধবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও একই মাচং-এর 
লোকের নিজেদের জাতি বণির়া মনে করে। মাচং-এর 
ভিতর 'মাহারি' নাষেও একটি ক্ষুদ্র শাখা আছে । এক 
মাহাত্বিভুক্ত লোকেদেধ মধ্যে বাস্তব ক্ষেত্রে কোনও না৷ 
কোনও আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে । বিঝ।ছধ্যাপারে মাহারি 
বিভাগের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। গাগোদের মধো খন" 
বিবাহের গ্রচলন দেখা যায়। 

গ[যোদের বিবাহ বীস্ডির সঙ্গে সম্পন্তি উত্তরাধিকারের 
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গাবে। 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । সম্পত্তি কখনই মাচং-এব পাহিগ্ে 
যাইতে পারিবে না বলিধা মেয়েবাই মাড় সম্পন্ির 
অধিকার লাভ করে। যে মেয়ে উন্বরাধিকাপ লাভ 
করে তাহার স্বামীকে বণ। হয় 'নোক্না” বা €নাবরম?। 
গারোদের মামাতো ভগিনী 9 পিলভতো! ভাইফের মধ্যে 
বিবাহ বহুপ প্রচপিত | বিশেষতঃ নোক্বম? উদ্ভর[ধিকারিনী 
কন্ঠার পিতসহোদরার প্রশ্ন হওযা একান্ত আবশ্যক । 
বাস্তবক্ষেত্রে যদি পিতার সহোদবার পুন ন। খান্দে, নিকট 
সম্পঞিত 'অপর কোন এ ভশ্লীব পুত্র 'লোবরম' হিসাবে 
অগ্রগণয বলিঘ্। বিবেচিত হয। শশ্মানাহ সম্পন্তির 
মূল অধিকাশিনী | সেজন্য খশাব অর্থাৎ মামার মৃত্য পর 
উত্তবাধিকার আইনের খাতিবে শ্বশমাতাকে নামেখীত 
বিবাহ করিতে হয। নোক্বমের সম্পতি হস্তান্তর 
করণেব অধিকার না থাকিলে পরিবারে তাহা স্থান 
অতি এররুত্বপূর্ণ | ক্ীর পরিবাবেই তাহাকে বাপ কবিতে 
হয় এখং সমস্ত প'পিবারিক ব্যাপাবে স্ঠাহাব '্ুমিকা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

গ্রাম শাসনের ভাব পোক্রম ও সবদারের উপর ন্যস্ত । 
তাহারা লম্করের অধীনে কান করেে। সমস্ত গালে। 
পাহাড জেল! ৬০টি লস্কবের অধীনে বিভভ্ত | 

মৃতদেহ সমাধিস্থ করাই গ্রচলিত বিলি । ধর্ম সম্পর্কে 

গরোদেব ধাবণ] খুব স্পই নয়। তবে অষ্ট। ও পিতৃদেবতা 
সম্পকে অলম্পষ্ট ধারণ] রহিয়াছে । গারো জন্মাস্থরবাদে 
বিশ্বাশী । 

৮ %11 খোষ 

গাবেো ২৫০৯ হইতে ২৬০১ উন্তর এবং ৮৯*৪৯ পূর্ব 
হইতে ৯১০২পূর্ব| আসাম রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে 
শিলং মাপভূমির পশ্চিমাংশে পৃৰ-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি 
পর্বত্শ্রেণী ও জেলা । জেলাব উত্তরে গোষালপাডা জেলা, 
দক্ষিণে পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিমে যমুনা নদী ও পূর্বে 
খ।সি ও জয়স্তিয়া পাহাড । পবতশ্রেণী ব্রহ্মপুত্র ও সুরম। 
উপঙ/কাকে বিভক্ত করিয়াছে । দক্ষিণে সুরমা উপত্যকা 

হইতে তুরা ও আরবেল। পবতশ্রেণী পর্ধস্ত উচ্চতা খাডাই- 
ঙাবে বাড়িযাছে। নকবেক (১৪১২ মিটার বা ৪৬৫৯ 
ফুট) সবেচ্চ শৃঙ্গ । গড় উচ্চতা ৬১০ মিটাব (২০০৯ 
ফুট )। উত্তর দিকে উচ্চতা ধীরে ধীরে কমিয়াছে। খাড়া 
পর্বতশিরাগুলি সুগভীর নদী ও উপত্যক! দ্বারা পবস্পব 
হইতে বিচ্ছিন্ন । 

কৃষিকার্ধের জন্য পরিষ্কৃত এলাকা! ছাড়া প্রায় সমগ্র 
পাবত্য অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষেব ঘন বনভূমি । বনস্মিতে 
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ই্তী, চিতা, ভঙম্বুক, ব্যান, হরিণ 5 অন্ঠান্ত পঞ্জপক্ষী 
বিবাজমান। 

অধিকাংশ স্থান আঙ্গিয়ান যুগর (1078091) ), 
কোয়ার্টজ্াইট (002115160 ), জেট (91406), শিস্ট 
(50150) দ্বার) গঠি। দক্ষিণ দিকে ক্রিটেশস (00০- 
12060* ) যুগেব বেলে পাথব & ক'খোমারেট (001৮7 

810760800 ) দেখা যাঁয়। উচ্চাংশে প্রন যুগের 
নিউমুপিটিক (00110011010) চুন] পাথন ও বেলে পাথর 

ছার! 'আচ্ছাদিত | 

জুম প্রথায় চাষ-আাধাধ ককা হয় (“মাপিবাসী? ও )। 
ধান। ডাল, তুলা ও অন্যন্য সখি প্রধান ৫ধিজ দ্রবা। 
কয়লা 9 কিছু পবিমাণ চুনাপ'ধব প্রধান প্রাকর্তিক 
সম্পদ | 

১৮৬৯ খীঈটাবে গাবে। পার্বভা এলাকাষ ৮৯৭৮ খগ 
কিলোমউটার (৩১১৯ বর্গ মাইল ) আঘতন -বিশি্ একটি 
জেলার মি হয) ইহা পূর্বে ময়মনসিংহ ভ্বেলার সুস্ 

রাজবংশের অধীন ছিল। ১৯৬১ খরষ্টাৰের আদমশুমার 
অনুযায়ী মোট অধিবাসীর স'খ|া ৩০৭২২৮। অধিকাশই 
গারো উপজাতিভুক্ক । সদর শহখ তুর! (২৫৮৩৭ উর 
এব ৯০০১৫ পুব ) গোযালপাড়ার মহিত ফুশবাড়ি হহঘা 
একটি পথেব দ্বারা যু | অন্যান্ত উল্লেখযোগা খ্বান 
ফুপবাড়ি, চেবান, বরেঙ্গাপাপ্ডা « মহেশ্গল। 

বাকীন পন 

গরে।ঃ বোডো ৮ 

গার্গী বৈদিক যুগেখ অতি বিছ্ষী সবদ্রনশ্রদ্েয়। রমণী । 
বচক, মুনিব কন্তা। ঝগ্বেদীয় গৃহাম্ত্রে ব্র্জ্জ সম্পাদন 
কাণে যে কয় জন বৈদিক মহযিকে শ্রদ্ধা্পি দেবা 
অবশ্টকর্তব্য বলিয়। নির্দেশ আছে গার্গী বাচক্ুবী "াহাদে 
অন্থতমা | গাগী বহ্ষবাদিনী ছিলেন_- মাজীবন বদ্ধচারিণী 
থাকিফা শান্ত চর্চায় জীবন যাপন করেন। বুহদীরণ্যক 
উপনিষদে ধণিত রাজধি জনকের রঙ্গ সভা সমবেত 
মহরধিগণের মধ্যে গাগা আন্ত হন। জনক নিবেদিন 
শ্রেষ্ঠ রঙ্গজ্ঞেণ প্রাপা গাভীসহস্ত্র যাক্গবন্থা গ্রহণ করিতে 
উদ্যোগী হওয়া যায চ্চেজশ্বিণী গাগী প্রতিবাদ করিয়া 
ওঠেন এবং তাহার সহিত শান্তর বিচারে প্রবৃন হন। 
পরিশেষে গার্গী যুক্ত কণ্ঠে যাজজবক্কোর শ্রেষ্ঠ শ্বীকাগ করেন। 
দ্র আশ্বলায়ন গৃহন্তত্র, ৩৪।৪ , শাঙ্থাযণ গৃহস্থ, ৪11, 
বৃহুদ'বণ্যক উপনিষদ, ৬,৩1৮। 

সশ্দুকা। গপ্ু 

গ[&েনরী৮ 

গর্ডেনরীচ ২২*৩২৩৫ উত্তৰ ও ৮৫২১০ পুৰ | 
কলিকাতা বনার এলাকাব পশ্চিম পার্খে হগপি নদীণ তীবে 
মেটিয়াধুক্জ থানায় ইই। অবস্থিত। খিদিরপুরের সন্নিকটে 
ভাগবগী নী লমকোণ দি করিয়া পশ্চিমাভিযুখে 
প্রবাহিত হইয়া হাণ্ড়1 জেলার খাজগঞ্জের নিকট পুনরায় 
দশিণবা!হনী হইঙাছে। খিপ্পরপুব বন্ধল এবং গাঙেনগীচ 
এই পশ্চিমপাহিনী তাণনগণ দর্িণ পার্খে গডিয়। 
টঠিয়াছে। 

১৮৯৭ মাপে গাডেনবী» পৌব গ্াতি্ঠান গঠিত হয়। 
১৯২৩ খ্রীষ্টাঝে বিএদিনের গ্য ইহ| কপিকাঠ| পৌধ- 

ভাব সহিত যুকু হহয়াছিশ, বওমানে ম্বও্ পৌর প্রিষ্ঠান 
হিসাবে কাজ চাপাইথা যাহতেছে। সমগ্র পৌৰ পকিষ্ঠানে 
প্রা ১৩ বর্গ কিশখোমি্ব মাথন (৫ খর্শ মাপ) 
এব" পচিশটি উপবিভাগে ( £নাড) 13৬1 ১৯৬৫ 

খ্রাাফেব মাচ মাসে হখম সাধজণিক চোটে গাচিশ জন 
বখিৎশার শ্িণাসিত ইন । এই অঞ্চতে।| বিছু আশ 
কলিকাতা পুলিশের পোর্ট পুটিশ ডেপুটি কমিশ্নাল “ব 

সধীন এব, অবশিষ্ট নখ চব্বিশ পরগনা জেলা পশিশের 
বীন। ১৯১১ খ্রীষ্টান্ধেব গণনা গণখানা হান হাব 
মোট জনম ৭] এক পক্ষ কিশ হালাণ। আনিকা শ লোক 
স্বাণীঘ কপ কারখানাষ ৭ ছক শঙ্গলে লিক । তহদেব 
মধো মুসলিম সম্প্রদাষের মন্ত্পা” শশ্কণা € ছাগ। 
স্বানীয বাঙাপী মুসশমানেবা প্রা সব্হ দরলী এব 
মবাঙাশী মুনলমানেবা কল কাবখানাণ কাধ কবে। 

কবি ত আছে, নবাবী শানে শব গর ঞরমণ গ্রুতিহল 
করিবাণ জন্য থখাণে মাটির দুর্গ নামত হউশাছিন 
তসসাবে স্থানটিব নাম হখ “মেট বৃক্ষ? (মাটিন ছুগ )। 
নিপাহী বিদোভের সমমামযিক কালে আযোধার নবাব 
গধাজিধ দ্বালী শাহকে (এখান? নআাশী শাহ) জর) 
প্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এষ স্বানে নজরবন্ী করিয়া বাখেন এব 
নাহাকে খিরিখা নতশ এক স্বৃঠি গডিযা প্ঠে। ধই 

বশকে কেন্দ করিয়। আব? ছুহ-এক জন জমিদাখ নদী 
"শীরে আমো”৮-প্রমোদের জন্ত বাগানবাডি নির্মাণ করিষা 
ছিপেন। তন্মধো আন্ুুলে বাছা অন্য এম | 

কলিকাতার 'অবাবহিত উপকঠে এত বিশাল কল- 
কাবখানাব সমাবেশ আর কোথা নাই । বন্দর প্রতিত্বিত 
হইবার পর শিল্প গড়িয়া উঠিবার অনুপ পরিনেশ হাটি 
হইয়াছে। বন্দরের পশ্চিম দিকে ভাগীরথীর তীর ধরিয়া 
যতদূর সন্তব কারখানাগুপি বিষ্কাত। তিনটি চটকলে 
১৫** শ্রমিক কাজ করে। এঝটি কাপডের কারখানা 
১২*** শ্রমিক আছে। 

১২৭ 



গার্ছেনরী॥ 

ইঞ্চিনীয়ারিং শিপ্পে আই জি. এন ম্মাৰ এব াব, 
এস, এন কোম্পানির দুইটি কারথাণায় ৭০০০ শমিক 
মার মেবামত ও হিমার তৈয়ারির কাজে নিধুকু আছে। 

ইহ] ব্যতীত আরও বাখটি ছোট ও মাখাবি কাণথান! 
'আছে। ইহাদের ভিশখ শাচটিতে এক হাজারেৰ উপর 
শ্রমিক কাজ কবে। 

দ্বিতীম বিশ্যুখের পরব স্থানাভাব “বে প্গান্তাখাটের 
সন্থবিধাপ জন্য অন্য অঞ্চলের ম* নুতন একশ কাবখানার 
সম্পলারণ খুব বেশি হতে পারে নাই, কিন্ত পান 
প্ররত্টাণগগিতে অমিকস খ্যা বাড়িমাছে | 

আমব-স ধরণের থেশির ভাগ এহ গলাখত্হ বসবাস 
পরে। আট ঠাজাণ অমিকেব জন্য কোম্পা'ন শিমি ৩ 
বাপান (কাশাটাণ ) আছে । বেশ কদেক হাজার 
এঁশক হাদ্দা ইহতে নদী পার হহয়া ও চব্বিশ পবগণাব 
"ধাখাবশ হতে হিধিশ খাঠাখাত কবিযা থাকে। 
কিকাতা৭ “ধসপ্লাশডা অকশ হহচ5 ববমালে (মটিযাবুর 
আশিগুখে তিসট ৯9 বাস হাডে। দুই জাখগাম শিবাম " 
শব। চশ ১১1২৮ শাছে। শনিবার জন্বা 2টি 
+[বথশায় মাপের ববস্থা আছে । 

পশ্চিম বধ সবল বড দপজীণ সমাবেশ বইহখল। 
1 জপন ২]াপ ৫ এস্য তশা শু হই সাদা তি) 

+| কাল বাছ। বাশ কাবণডব মান শীণ পোশান 

£ হান ঠশা পদ সব [শববা। হত হগিড। হাট 2 উপর 
“ানকাঙাব লিসা ববানাা ইহা ধা প্শান পাহকার? 

বাণ] । দবসান্দর মাশা শিকার  াংলাব শাশাগনপ 
॥ [না| 

কাশক[ 1 গল বা ব জাশি কাসিপাদেশ মধে। 
বন ( চুসপাণ) সম্পানের গাব ছহ শত পরিবার এখশল 
এত অঞ্চলের বিতিন স্থানে বিঙ্গিপুতানে পনবাস ক বা নাছ। 
হহাদের টঠিতব নাণা পুপ্ুন নিধিহেষে আন,কিহ "খান 
শিক্ষায় শিক্ষিত। খনন কিছু অ এ পুকপুকশাণল ০1শ 
ত্যাগ কবে নাউ । খলশিকাতাব জন্য ব? খ্রদশা প্রুশন 

৮ব এখানে লিমি৩ হবখ। ইহারা (নজেদেখ কামে 
বৈছাতিক উপকবণেব সাহাযা গ্রহণ কবে। প্ররতন 
অধিবাসীদের মপো জেশে সম্প্রদাবের অস্তিত্ব খুব শীণ 
হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অনেতটেই কল কা 114 
শিযুক আছে । 

সমগ্র পৌর এলাকা মধ্যে ৫টি স্বাধী বাজাব অঞ্ছে। 
প্রতি বুধবার ও শনিবার হাট বসে। ভাগীরবীর বিপশী ত 
পিকে হাওডা অঞ্চস হইতে বহু চাষী এখানে আসে । 

সম্প্রতি খিদ্বিবপুরে তি জর্জেজ ডক, দক্ষিণ দিকে 

গাঙ্িচ। 

সম্প্রসাঝিতি হহয়াছ। গারেনপীচ এলাকার সপ 

তারা ঠলা অঞ্চলে জি.ই. সি. ৭ এপ মি প্রভৃতি বৈছ্বাঠিক 
সরুধাষের 9 অন্তান্ত খন্ড নন পণ শিপ প্রতভিজান গডিষ। 
উঠিতেছে । 

পপ কাট 

গ্বেঃ রিখার্ট কার্ল কন (১৮৫৭ ১৯৭ হ্তী )ান্ত 
ত৫বিদগণের মধ্যে গাধেব নাম গুবিদি ৩। ছার্দাপির পাশিষা 
'মঞ্চলে বেগাউতে গাধেল জন্ম হয ( ৯ মার্চ, ১৮৫৭ শ্রী )। 
ঠিনি স্গ্রসিথ সংক্ক“্ঞ গ্াপমান ( ড1550001]1 ) এন 

সোট (1২00) দর পিক মস্বত অব)ন কব্নে। 
বে)নিকৃপবেক শিশ্ববিগ্ঘ। বে সস্কৃতেব গব্যাপনী। কলেন। 
পরবে বারাণপাতে মাসিযা হিনু বর্ম ৪ দশন সন্ধে অধাধগ 
কদ্শ। জার্ধাশাতি শিবিবাশ পণ গাবে ট্রাবিছল 
শিশখস্ছিপমে সাস্কৃতঠের গান অব্যাপত্গর পদ এহশ 
ববেন। বমশাল ও সাখ। ঘোগ দর্শনে ভাহাব পু খপ 
ছিশ 'সামান্তা। পা৮৩ শ্রশ্থাদির জা্ধ্য চপ্রেখষোগা 
সাশঠম্ব শো হর (বুপদলন্ুব টব] ভাষ্য সঙ, বাবা, 
১৮৮১-১৯০৩ শ্রী 9, আগর বা ( পৈজলাদ শাগ। ১৯০১ 
+)১ সখ হবচন হন (কপিল), বিজ্ঞান ভিক্ষু হব 
১৮৮১ মী, সখা কারিক( ঈশ্বরকৃষ্ণ), মৎ ত্বক উছুদী, 
বাচম্পটি মিশ্র (১৮২১ হী), সহ) প্রবঠনভনী £ ১৮৯২ 
খী]হশাগ। 

গালিচা প*চ ব নামণ জাতীয পুন বগ্তনামত বাশ 

আগ ॥ শ্বীপা উনবিশ শৃতীী পরখগ্ত যে কাত । 
পুৰ [বণ বিশেষতঃ (বিশ কা লীতীন ব্ছি 
'আচ্চাদণকে গালিচা বা হহীন। বৃততলা হিং 

মেঝের আববণ হিমাবেই গ লিচাব বাবহার হইণা গ ক 

ণৃচজল্গার মতবহঠাক ভঙ্গ হিসা-ব বহমানে ইহা" একটি 
[ববাট শিগ্প গাবণ 5 হইয়াছে। 

91051 ডু £গকাবে নিমিত হয়, হবু হাব ব 
য'্সহবোগে | প্রাচা দেশের হস্তনিমি৩ গাপিচ। প্রাগীণ্সুগ 
₹* » অগ্যাবধি সা-স্তিক ঞতিহা বহন কবিষী অসিত ৩০ | 
হানপন্ষে ২৫৯০ ব্সর পৃৰ হইতে গারিচাব বাধহার এ 
হাহার নির্মাণ পঞ্চতি গ্রায় শিববচ্ছিন্নভ*কৰ চশিয় 
আমিতেছে এব বতমান ইওবোপের বিশিন্ন দেশে এখনও 
এই রীতি অনুহৃত হইতেছে । যন্্নিষিত গালচা নিমাশের 
বীতি ইওরোপেব বিভিন্ন ৮েশে উৎকর্ষ লাভ কবিযাছে - 
ভাখতবর্ষে কাশ্মীবেও হস্তশিমিত তাত ব।তিরোন্ কচি 
গাশিচার কাত পভিষ্রিত হইলাছে | শ্রীষ্টপৰ পাচ শঙকে 
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গালিচা 

সাইবেরিয়ার আলতাই প্রদেশে নিম্নিত গালিচ। গৃথিবীব 
মধ্যে প্রাচীনতম । ভারতবর্ষে চালুকা আমলের গালিচা 
পাওয়া গিক্নাছে। তাঞ্োর, য়ারঙ্গল প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন 
হিন্দু আমলের বীতি অনুসারে এখনও গালিচা প্রস্বত 
হইয়া থাকে | ভারতবর্ষের অগ্তান্ঠ গ্বানে মধ্য এশিয়া, পাবস্ত 
'৪ তুরস্কের সুন্ম কারুকার্ধখচিত বিভিন্ন বঙের বাহাখ 
সমন্বিত গালিচার নকশ! আপুনিক যুগের আদর্শ হইয়া 
উঠিয়াছে। প্রাচীন তথা অতি আধুনিক ইগুরোগীয় 
নকশা ভারতে আমিয়াছে। 

সপগদশ শতকেব প্রথমার্ধে বাজপোষকতায় ভারতবর্ষে, 

পারস্যের কীতি অস্থযাক্মী গালিচা গ্রস্ততের কারখান! 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে তুরপ্ধ ও পার হইতে 
আমদানীকৃত গালিচা ব্যবহৃত হইতড। ফলে জয়পুর, 
শনগর, অযুতসবর, লাহোর, আগ্রা, মীক্ষাপুব গ্ুভৃতি গানে 
নিঙজিত গালিচাতে কারুকাধ ও শিল্পনৈপুণো পাবন্য দেশের 
কলাবিগ্ভা ও পরবর্তী কালের পাশ্চাত্য কুচি উভয়েরই 
গ্রভাব পড়িয়াছে। কাশ্মীবী গালিচা বিগত এক শতকের 
মধো উন্নতির শীর্ষ স্থান অধিকার কবিয়া বিশ্বেব গ্রায় সর্বন্ত 
'আদরণীয় হইয়াছে। হস্তনিষ্রিত গালিচা] খের ইজ্জল্যে 
এবং নকশার বাহারে কুচিবোধেধ পরিচায়ক | প্র।চো 
প্রায় সন গালিচ। হস্তনিরিত। 

হস্তনিমিভ গালি নির্মাণের মূল নীতি খুব সরল। 
টানা-র মজবুত স্থতা সমান্তপালভাবে স্থাপিত ছুটি 
কাঠদণ্ডে ( নরাজ ) জডাইঘা টান্-টান্ করিষা রাখা হয। 
এই কাষ্ঠদগ দুইটি খাড়! খু'টির উপর এমনভাবে বসানো 
হধ যাহাতে কাষ্ঠদণ্ড দুইটি ঘোবানে। যাইতে পারে । খঁটি- 
গুণির বাবধান কম-বেশি করিয়া লইয়! গালিচাব প্রস্থ ঠিক 
কবা হয়। তাতীত্। তাতের সম্মুখ ভাগে পাশাপাশি বসিয়। 
গালিচা বুনিতে থাকে, ধেমন যেমন বোন। হয় কাষ্ঠখণ্ে 
তাহা শুটাইয়। ফেলা হয়। পোডেনের জন্য পশমের রঙিন 
ক্ভাগুপি প্রায় ৫ সেকিমিটাব (২ ইঞ্চি ) লঙ্কা করিয়া কাট। 
হয় এবং এক-এক জোড়া টানার স্তার সঙ্গে "তাহার 
প্রত্যেকটিকে অধোভাগে গ্রন্থি দিয়া বাধা হয় এবং পরে 
কাচির মত অস্ত্র দিয়! সেগুপিকে সমান করিয়া কাট] হয়| 
তাতীদের সম্মুখে নকশার নমূন] থাকে, তাহ! দেখিয়া রঙিন 
স্থৃতা মিলাইক্া থর গুলি ভত্তি করিয়া তাহার! গাপিচা বুনিতে 
থাকে। কাশ্মীরের কোনও কোনও গালিচার কারখানায় 
সর্দার-ডাতী স্থর করিয়! ছড়া কাটিয়া একই সঙ্গে বয়ন-রত 
আট-দশ জন তঁ'তীকে বিভিন্ন নকশার রঙ আুড়াইয়! 
যায় এবং তাহ] শুনিয়া আট-দশখান। বিভিন্ন আকারের ও 
নকশার গালিচ! তৈয়ারি হইয়া ওঠে । 

গাপিব, মীর্জা আসদুল্প। থা 

বিভিন্ন শ্রেণী গাপিচ1 প্রাচীন কাপ হইতে প্রস্তত 
হইয়া আসিতেছে-- শিকারের নকশ। সংবলিত গালিচার 
মধো পোল্দি পেংসোলি 02911165515) মিউজিয়াম-এ 
এক্ষিত কার্পেটটি স্বপ্রসিদ্ধ। পশুচিত্র সমদ্বিত আব একটি 
গ[লিচাও বিশ্ববিখ্যাত। উহার একাংশ পারীর (পারিস) 
মুজে দেলার দেকোরাতিফ, (15555 ৫69 416 
[)8০09181115) মিউজিয়ামে, অপরা"শ পোঙ্গাণ্ডে ক্রাকাও 
শহরেব বিখ্যাত গির্জায় রক্ষিত আছে । এশিয়া মাইনরের 
আনাতোপিয়! অঞ্চলের, ইরানের মিখাজ অঞ্চণের গালিচ। 
সর্বাধিক আদরণীয়। ভাবত, চীন ও অন্য কয়েকটি দেশের 
গাপিচাও স্ুগ্রসিদ্ধ। 

দ্র 1705917 £৯11) 01672] 0:711965, 81 8018501)- 

৮৮০16, 1956 7 18112 90771095561, 71001207074 

090712721 7885 0170 05011645, 1,013001), 1963, 

শক! সেতু 

গালিব, মীর্জা আসবুল্লা খা ( ১1৬ ১৮৬৯ শী) উ€ 
সাহিত্যেব সবশ্রেষ্ঠ কবি ও দাশণিক। তাভাব গন্ম আগ্রায় 
ও সৃত্যু দিল্লীতে । পূর্বপুরুষদের "সাদি বাসস্থান উররগ্ক। 
পিতামহ মর্যগ্রথম ভারতে আসেন ৪ শাহ, আলমের 
দরবারে শন্মাণ ও গ্রতিপলি নাভ করেন। পিতা শর্ত 
আবছুল্লা খা! ছিলেন একজন সেনাধ্যক্ষ এবং প্রনেব মার 
৫ বৎসর বরসে যুদ্ধক্ষে«্রে প্রাণত্যাগ কবেন। তেব বসল 
বয়সে গালিব উদূ্ণ কবি ইপাহী বথশ খাএব কনা ৭ 
নবাব ফখ রুন্দৌশার ভ্রাতুপ্ুত্রীকে বিবাহ করেশ। প্রথমে 
ফারমী সাহিত্যের চচা করিপেও ক্রমে তিনি উপুশি প্রতি 
আক হইয়] ্টাহাব প্রথম জীবনেশ কাবাসমূহে “আছ, 
উপাধি গ্রহণ কবেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টান এই উপাধি পরিত্যাগ 
করিয়া! দিনি গাপিব (বা খালিৰ) কবি-নাম ধাবণ 
কবেশ। 

গাঁপিবে কবিকে "তাবে ব্রিবাবত ( বেবাৰ বাছ্যযগ্জেণ 
তার) বলিয়া অভিহিত কা হইথাছে এবং কখিবব 
পেয়ঘন্ববে-মখুন্” (কাব্য-অবতা বর) আখ্য! লাভ করিয়াছেন। 
তাহার চিঠিপত্রকে গাপিব মাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত 
করিয়াছেন। তাহার পত্র-সংকলন 'উদে-হিন্নী”, “উদূয়ে 
মুআল্লা" "ও নামায়ে-গাপিব” প্রসিথখ। এইরূপ অন্রান্য 
কাবা-নমালোচনা ও রদপূর্ণ রচন। ছিসাবে প্রসিদ্ধ লতায়িফে- 
ঘুয়বী, তেজে-তেঘ, “সব্ংচীন্য ও “কাত্বিবুহান্ত। 
পঞ্চ -আহঙ১ তাহার ফারমী রসগূর্ণ রচনার এইক্প আর 
একটি নিদর্শন। ফারসীতে বঝঁয়েকটি ইতিহাস গ্রস্থও 
তিনি লিখিয়াছেন : 'দস্তস্ব*। 'মিইবরে-নীমরজ' ও 'মাহে- 
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গাপিশেও 

নীম্মাহ” ( অসম্পূর্ণ )। তাহার আর দুইটি ফারসী গ্রন্থ 
'কুক্লিয়াতে নমরে ফারসী” ও 'কুজিয়াতে-নজমে-ফাবসী? | 

নানা প্রকার ফারপী ও উর কবিতা লিখিলে৪ গালিব 
উদ গঙ্গলেই (ঘক্জল্, প্রেমকাব্য ) বিশেষভাবে খ্য।তিপাভ 
করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তাহার 'দীওয়ানে- থাপিক, 
চিপ্গ্রসিদ্ধ। গালিবে? গড়ল কাব্যের প্রধান গুণ 
তাহাব কবি-ম।নস ও আপন ঝঞ্রিত্থের আকর্ষণ । দ্বিতীয় 
বৈশিষ্ট্য, তাহার অপাধারণত্ব। এই অসাধ।বণত্ব হাব 
নিজন্ব চানচলণ, ম্বভাব-প্রকৃতি, চিষ্তাধাবা ও প্রেমবিশ্লেষণ 
প্রতি সব কিছুতেই লক্ষিত হয়। সব বিষষেই একটি 
নঙনন্ প্রকাশ কব। কবিব একটি বিশেধ প্রকৃতি । অন্ত 
ভূতিব সহজ ও স্বচ্ছ অভিব্যক্ি তাহার আব একটি বিশেষ 
| শেষ গালিব ছিলেন বিশ্বপ্রেষিক ৩ তাহাব 
মধ্যে ধর্মের গোৌড়ামিব লেশমাত্র৪ চিল না। তন 
প্রকাখে তিনি প্রসিদ্ধ ফাণ্মী সুধী কবি ৯১০৭৯ 
হধব্ধারাধ প্রন্াবান্থিত হইযাঠিলেন। গালিব প্রধান ৩: 
ঘারৌসীর রচনাভঙ্গী অন্তদপণে "সারণী এন বিবজি- পারত 
ভানাতেই ৪ শখাতিন। 

৮. হবেনধচঙ পাশ, উদ্দসাহিতোর ইতিহাস, কলিকাতা 
*৩২ 

»বেন্টচন্দ পাল 

গলিলেও গ্যালিলিও ( ১:৬৪ ১৬৪১ গ্রা) ইতালীঘ 
শধাগাবদ ৪ জো্ধিধ এবং আধুনিক বিজ্ঞানে জনক । 
পিল শহরে ১৫৬৪ শ্রী্াের ১৫ ফেক্রযাবি জন্ম | গাপিলেও 
"পন। বিশ্ববিষ্তাপযে শিক্ষাপাভ কবিয়। ১৫৮৯ খ্রীাবে 
তথাধ, ১৫৯২ শ্রী্াধে পাদুয্া বিশ্ববিদ্যাপণম। ও পরে 
ফঞরেরেগ্গ এ অধ্যাপক পন্দ নিষুক্ত হন। ১৫৮৩ খ্রাষ্টাবে 
তিনি দোপকেব স্পন্দন সক্রান্ত বিধান সমূই আবিষ্কার 
করেণ ৪ পবে উহ্াৰ সাহায্যে কালমাপক যন্ত্র নির্মাণ 

করেন। পবীক্ষামূপক ও ঘুক্তিভিত্তিক্ক গবেষণার দ্বাব| 
গালিলেও আধুনিক বলবিদ্যা চটি করেন। বিভিন্ন তপযুক্ত 
বোর পতনকালেব সমতা তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত কবেন। 
বণবিষ্ভার প্রথম বিধান (স্থিতিজাড্য ও গতিজাভ্য 
সংক্তান্ত ) ও দ্বিতীয় বিধাণ (ত্বরণের বলজন্তত। ) প্রত 
পক্ষে তিণিই আবিষ্কার করেন এবং প্রমাণ করেন যে, 
ভৃপৃষ্ঠে প্রক্ষিপ্ত বস্তর অবিস্তিত গতিপথ মব্দাই পণা- 
বৃন্তাকার (হাঁইপাববপিক )। আলোকের গতিবেগ 
নিরূপণে প্রযাসী হইয়া তিনি নির্ণেয্র কাল পরিমাণে 
অত্যল্পতা হেতু ব্যর্থ হুন। এতত্যতীত তিনি একটি 
বায়পূর্ণ তাঁপমান যন্ম ও একটি হাইউ্রোস্ট্যাটিক ব্যাণান্স 

১২৫ 

গ।লোনা, খশ্াবিশ্চ 

নির্মাণ করেন। গুহনিষ্াণাদি ব্যাপাবেও চিনি গব্ষণ। 
করিয়াছিপেন | দুরবীক্ষণ যক্কের আবিষ্কার স'বাদ অবগত 
£ইয়| গাসিলেও স্বঘ* একটি দুববীক্ষণ যন্্ নিঘাণ কনেণ 
ণবং কদ্বানা তিনি জ্যোভিিজ্ঞানেন অনেক মুলাবান তথ। 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রপৃষ্ঠের বন্ধুরা, 
বহস্পতিগ্রহ্থেব উপগ্রহচত্ুষ্ট, শনিগ্রহের বলয়, মৌ” 
কলঙ্ক ও গ্াাহার পখিবর্তন ইত্যাদি বত আবিদ্ধ।রের 
দ্বাখ| জ্তিবিজ্ঞানে অভ্ুতপূর্ব বিপুৰ আনয়ন করেন। 
উপধুক্ত দৃরবীক্ষণ যদ্ছেৰ অভাব সন্বে তিনি একপ প্রস্তাব 
কবিমাছিলেন যে, ছায়াপথ বগ্তঙঃ অসংখা নঙ্গতেব সম । 
কোপানিকামের পৃথিবী ও শ্মন্যান্ত গ্রহসমুহের গঠি 
-সম্পকফিত সৌবকেন্ছ্রিক প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া গালিলে? 
ত্দানীঞচন ধর্মযাজকদিগেন ব্রাগভাজন হন। অবশেখে 
১৬৩২ শ্রীষ্ঠাকে তাহাব বিশ্বদর্শনছয় সম্পকিত সংলাপ 
প্রকাশিত হইলে ধর্মীয় আদালতে হাহান বিচার হয এব 
তিনি সৌরকেন্দ্রিক মশবাঁধ গুতাহাব কবিতে বাধ্য ন। 
অন্ধ অবস্থায় শেষ জীবনে বিশেষ ক্লেশভোগের পর ১৬৪২ 

খ্রীষ্টান্জের ৮ জানুয়ারি তীহাপ মুক্তা হয । উল্লিখিত স'লাপ, 
ব্যতীত ঠাহাব গ্রন্থগুপিৰ মধ্যে “ডি মোটু' (গঞ্জি 
সম্পকিত ) এবং “নব্যবিজ্ঞান্র সম্পকিত ধংশ প? 
উদ্লেখষোগ্য । গাপিপে৭-এর আবিঙাবেব ফলে ই €ুবোগীয 
বিজ্ঞান আবিক্তোতপবাদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছিল 
তিশি পরিকষ্লিত পবীক্ষা ও যুক্তিভিত্তিক পরিশোধনের 
ছারা বৈজ্ঞানক সিদ্ধান্ত মাধনের পন্থা অনুসরণ করেন। 

দে] )] 81016, 0911160, 1115 1716 6170 90011, 

[.0174021, 1903, ৬. ৬ 31520, 039111৫0, 

[1 00010], 1918 

পন্মশাত দাশগুপ্ত 

গালোয়া, এভারিস্ত (১৮১. ৩২ শ্রী) প্দিখ ফবাসা 
গণিঙবিদ্। বিশ্ববিগ্ঠ/পযের শিক্ষা ভাহার বিশেষ ছিপ 
না। ফ্রান্সেব বিদ্ভালঘ “একোন পোলীতেকনীক'-এ ছুই 
ধ।এ তাহাকে ভত্তি কবা ইয় নাই। পবে তিণি 'একোন 
নম।ল, বিদ্যালয়ে ভি হইয়াছিলেন , কিন্ত কিছুদিন পরেই 
তথা হইতে বিতাড়িত হন। গুহশিক্চকতা ছিল তাহার 
জীবিক' , গণিত ও বাঞজনীতির চচাষ তাহার জীবণ 
অতিবাহিত হয। 

গাণোয়া ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্ের বিদ্রোহে প্রজাতন্ত্ী দলে 
যেগদান করিয়। কারারুদ্ধ ছণ। কাবাগার হইতে মুক্তি- 
লাভের কিছুদিনের মধোই গ্রেমের প্রতিতবন্দিতাধ ছন্দযুদ্ধে 
মার একুশ বসব বয়মে শিহত হণ। 



গাসের এম 

ইহার ছুইটি প্রবন্ধ প্রকাশক হারাইয়া ফেসেন। 
অবশিষ্ট কয়েকটি প্রবন্ধ মুভাব অনেক পরে ১০৭৬ খ্রাঙ্টাৰে 
প্রকাশিত হয। দন্দ্ুের অবাবহিত পুবে গালোরা 
সমীকবণের বীজতবেব সম্বন্ধে স্বীঘ আবিষ্কাৰ€0 তাহাব 
বন্ধুকে পনে জানাইয়া যান। কিন্ধু উহা সকলেণ নিকট 
দুবোখা হণযাঁ তখন মুদি ও হয় নাই । কিন্ত এই মুশাবান 
তত্বগুলি আথুনিক বীজগণিতে বিশষ অধযাধ হইথ। তাহাকে 
চিরম্মরণীয় ।কবিষাছে | সপীম দিনকে এখন অনেকে 
গালোযা ফিন্ড বশলেন। সমীকরাশব পীঠ্জব হপকেন 
গালোধ। সযোগ' বলা হব। 

ঈন নদ চটীধুবা 

গাসের ক্রম বৃহ কাবাকোক্মের ঠদবস্থিতচাবিটি শঙ। 
ইহাদের উত্তর-পাব উব্দক ৪ দর্মিণে বলটোবে হিমবাহ । 
£ই চাবিটি শঙ্গকে প্রথমে কে, কে) কেতখ নেও বলা 
হহ'ত। পরবতী সময় খখাক্রমে গাসেব কমা], হা 
8 [৬ বলিখা শাখাত হয। শাসে পরম কথাটি অথ 
লুক্কাধিত শুঙ্গ | পথম ১৮৫৭ ৫ন খ্রীষ্টান বত দব (কারীর) 

হইতে জরিপ করা হয । ০৮৮৯ সালে ইয়ণহ অও)৩ 
উধক হিমবাহ £ইতল ৭ ১১৭৭ সাতে ডিটক অধ আবজি 
খন্টোবেো চিমবাহ হঠতে ৩৫ ১৩উকল এর ৭৮০১১০০ 
পদে অবস্থিত গার কমা (৮০৬৮ মিটাব ব ২১৯৭০ 

ফুট) শূঙ্ধটিকে "শতেন। ২১ ৩৪ 4 মখাক শুঙ্গ পশ্চি, 
হই পরবে বিস্তঠ ১ একটি ২ শঙ্ষ হইতে হাম £ 

কিশোমিঢাব (৩ মাহণ ) পক্ষিণ পুরে অবস্থিত | 
১৯৩৫ শ্বীষ্টান্দ খাণমাহেব আং্পাস তন এবং মহন্মগ 

আম ইহাদেন ৪ উদর হিমনাহগুপিব জরিপ শেষ করেন। 

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জি, ৭ ডাহরেপ!র্ঘ একটি আঙফুজাতিক 
অভিযাহী ৮শ শইয়া সর্বুথম মবোন্চ শঙ্গটিতত উঠিতে 
চেষ্টা করেন। দক্ষিণ-পুব দিক দিখা তাহাবা মারোহণ 
করিবার চেষ্টা করেল) কিন্কু ৫তিকুল আবহাএঘা ও অগ্নাগ্ঠ 
অহ্থবিধার জন্য প্রা ১৭ কিপোমিটার (৬ মাইশ) দুর 
হইতে কিপিযা আসেন । ক্াপী মালপাইণ বাবে এইচ, 
ছসেগনিখ (লা ৫০ ৭৪061) ) নেতৃতে একটি ই *্বোপান 
অভিযাত্রী দশ ১৯০১ ্রীান্ধে এই শুঙ্গ আরোহণ করিতে 
চে! করেন। খশটোরো হিয্খাহে পোছ।নোব পর ৪ 
৬৯০৭ মিটার (১৩০০০ ফট ) পণন্ত উঠিবাৰ পব আনহা এরা 
খাঁপাপ হইতে শক করে ও রদদ ফুরাইধা যাগঘায় এ 
অভিযান পরিত্যক্ত হর। ১৯৫৮ খ্রীষ্টান্দেব ৫ জুলাই 
আমেখিকান অভিযাত্রী দল পিটাণ শোগ়েশিং (91০6- 
11116 ) এবং মাই, কাউফমান ( 150660597) এর নেতবে 

গহস্খাপণ 

গাসের ক্রম ১ শৃ্গটি আরোহণ করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টান 
অগীযান অভিযাত্রীদপ ফ্রিৎপ মোরাঁভেক "এর নেডতে 
১ ৭ ১৯৫৮ শ্রীষ্টান্ধে র্িকাবডো। কাস্মীন ( [২1০০019 
("1৭৭12 )-এর পেতৃত্বে ইটাপীষান দশ ৪ শঙ্গটিতে ওঠণ। 
৩ শুঙ্টিতে এখনও ওঠ জব হয নাই। 
৮.:16012090) 17১০১ 4১104601970, 1-010901 
1955 

সম মু |পখ|ধ 

গ।হড়রাল, গাড়বাল বশ খাদশ +তাধীতত উদ্ত 
তারে শেষ হিন্দু সামাজোন হ্বাপবি৩ শ্ধানবশ, মধ্যযুগ 
হইতেহ ইহাবা অন্যতম বাজপুত গোছা কপে পপ্রিগনিন | 
মাধাণণ * বাবাণসী হহাদেখ শাসপাবন্দ। গাহভবাধিগের 
বু শামলিপি, বিছ্ু স্বর্ণ, গাম ৪ চিশ্রধাতুব নুখা মানিক? 
হতরাছে। বশ্োসপক্ি বিষ্য াবভিন্ন এপ আছে 
গাহডর।। লিপি মশ্রসাবে মবোবিগহ। এ বনের 
পরিষ্ঠাতা | ব্লীধশ শওকে যখন তুকী মাল ণ নর 
ভাবত বাবলা ইপঞাত হইতশছি তখন [াহডবাণ 
মঞ্বানাধিবাৰ ঈন্দ্রদেশ ( আশমআ।শিক ১৮১০ খা) 
কাতকুঞ্জ শখিবার কারিম] বালা সী ৮৭ দিলী ঠঠি 
£তাতগ শ্বাধীন গাহদবাল কমা আশ বান «এল কাশী 
প্রতি তীবস্থান বঙ্গ বতেন। ০ ॥ 
(১১ ০-১৪ খ্বা) গজনীবাড তঠ৭থ আদ পলার্ঘিত এ 
সম্ভব 5 বনী করবেন | শানশিপি ঠক মনসানা।ল। 
ণুশশাপ্রনিণঞ্ধ ক াকল “বঠে প্রশাখ ম৯াবাশ ১৫ গা বল 
১৯৭ 5 দ্রুঃধণনে এশাহি হি্টীবা ( মামব ) এ 
বাহিণীন্ক পরাস্ত কবিদা বাছ।বক্ষী কারন | গাঁ 
স'থধের অব্পানে পোবিন্দচন্জ গৌডবা্জ বাঁদপাাশণ ছা 
গাদুুটবশীঘ মথনাবের দৌহিনী এমাবদেবাদে বিবাহ 
কখন | দীশ পাজহক্চানে (১১১৪-৫৯ শ্বা) গো শিনাওন্ 
বাুবণে দি্ী হহঠে এলেব, হিমানষের পাদদেশ 55৮৩ 
ংণুনাব দক্ষিন তীথ অবধি বিস্তৃত সাম্।জা ছাণন কবিযা 
ছিলেন। গৌডেব পাশবশ ও বিপ্রীৰ কন্টুরি বশ 
তাহার নিকট পবাজিত হইয়।ছিশ। ভুকাবিভাডনে এব, 
দশা] অভিযানে9 ঠাহাপ সাঞ্পা অমিত হয। গোবিন্দ 
চন্ের সঞ্ম পরবাষ্টীনীতিতে মহা ছিশ মহাধাদিবিগ্রহিক 
পক্ষীধর ওটের “মন্বমহিমা? | শক্মীধব ধর্মশান্বনিবন্ধ কুতা- 
কল্প হক বচন। কবেন | পুণরজ্জীবিত জাদ্ধণা ধর্ম সংস্কৃতির 
ধাবক হইয়াও গোবিন৮প্ বৌদ্ধ সে গ্রামদান কবিয়া- 
ছিলেন । তাহার রাণী কুমারদেবী সারনাথে বোদ্ধবিহার 
নির্মাণ করিযা অশোক-গ্রতিষ্ঠিত ধর্মচক্তাজিন' পুনঃস্থাপিত 

৮৮ ১৮৮এ 

শি ৮ 

১৭১৩ 



গাণ্টক 

করেশ। গোবিশপুঘ বিজখচগ্ের বাজতবক।1 (১১৫৫- 
৭০ শ্রী) পালবাজ, সেনধাক্দ ও জন্বাজ্য গজনীমলতাণ 
কান্তকুজ সাম্বাজা আক্রমণ কবেণ। চাহমানবংশখ চকুর্থ 

বিগ্রহরাজ এই স্রযোগে দিল্রী অর্থিকাব পবিষ! চাহমাশ 
গাচঙবাণ থান্থব সুচনা কবেন। বিগযটলু সম্গবতঃ 
সাহাবাদ অঞ্চল জয করেন । তং্পুন জবঙ্চঙ্্রেৰ (১১ ৭০- 

৯৩ থা) সেশাবশের অ$যক্রিপুণ বণনা মুসলিম 
এভিহাসিকগণেব পচনাধ আছে | নিষধ চরিত ৪ 
“ঙবিজযপ্রশপ্তি -রচখিতা জহধ ইছাঁব সভা সম্মানিত 
হইযাছিপেন | কুধ মে দক্ষি 5 হচ্চন্দ্ বৌছ্ ধরতে অাবান 
ছিলেন। উনি গয়া অধিকাব ববেন এবং শঙ্গবতঃ লঙ্গণ 
মেনে আঞ্মণ প্রতিহত কক্পে। শর্থীবাদ কৃতিক 
জযান্চলেপ বগি সশ্যুকাকে হবণ বরা এব হুসন্তগ্র কক 

ভতীম পৃথীবাগের বিরছ্ে খর স্থশতানকে আমনের অন্বন্ধে 
(খ প।হিপী গচগিত আছে তাহার »মর্থক কোনও প্রমাণ 

পাঠ | এব ম্শতানের শান মুইজুদ্দীণ মইশ্মপ গনী 
£হ০৩ আসিয়া] পালাব, উন্তব-পশ্িম ভাবত জন ববেল। 
“বানের ছি পয খুগে গৃথীবাজকে পবাস্ত কাযা দিলী 
খাল অধিকার করেন) অঙংপব মশকারী বু ঃবুদসনেব 
ঠহ।মো চশ্াবাবের সুগ্ধে নিনি ছমগচনগকে পবাছিত ৪ 
পি₹ত করিয়া বাবাশপী পুগন কপেন। উহার প1৭ 
শশশপুদ ইবিশ্ন্স জৌনপুব ঠীজাপুব অঞ্চলে কিউুদিশ 

পাছত কব্থাঁছলেশ। পরব হী লিপিভে জনৈক গাহডর।শ 
* সণ অবঙক্মন্রের নাম মান পাণষা যাগ। শনাধিব 
ব্জবের বাত গাহভবালগণ কুকী আকঞমণের বিবঞ্ছে 
এন্ধ আাবত্ব পাজপীনিক সহতি বঙ্ী কবিলাছিলেশ 
ব”ণা ধর্ম সংক্কৃতিব উদ্গীবণ, স বক্ষণ ৭ সন্বর্ধণ কবিমা৪ 
ইঈসনাম লৌদ্ধাদি পরপমে উদাব শ্রদ্জাশল ছিলেন । 
প [লন 01২75511110 [0917058. 1115101১ 01০01 11677 

11014, 0] ], 0510০000,1931 ২ 710], 

6, 2106 11151010174 01116160601 (1৫ 171221 

17601)16, ৬০0] ৬, 130171197%, 1957 , 1২ 21081, 116 

13150101616 074710519517 1997৫১19, 0100৭, 
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ন্ম। পি যা? 

গযাংটক) গাংতোক ২৭০২৭ উত্ধু্ ৭ ৮৮১০৭ পরব 
অক্ষাংশে হিমালযের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সিকিম রাজোব 
বাজধানী। গাংভোক শবটির অর্থ শৈলশিবা (1২108 )। 
ইহার ক্ষেত্রফল ৫'২ ধর্গ কিলোমিটার (২ বর্গ মাইল ) ও 
গড উচ্চতা ১৭১ মিটাঁৎ (৫৭০০ ফুট )। দাঞ্জিলি' হইতে 

গ)াটক 

৮৪ কিনোমিতাব (২৮ মাপ) ভন্তর পুণে এনন্থিত। 
শিপিগডি হইতে পার তিস্তাব, পুল পান হষ্টথা 
কালিম্পণকে পুর্বে বাখিষ। গা টক যান্য়া চলে। কালিষ্প 
ও দাজিলি' হইছে এখানে শিষমি ৩ মোটব গাড়ি খাতাধা 5 
কবে। সিবিম বাদোর পশ্চিমে অবস্থিত পি'গালীলা 
গিখিশ্বেণীর কাঝনজতঘা, সিম ব্য) সিলে'ল্ চু গ্রভ্ 
কষেকটি শঙগ এহস্বাণ হত দেখা চা | এগানকাব 
গণ মনোরম | বাধিক গড বৃটিশাত ১৩৯৫ মিশিমিটাব 
(১৩৭ ইব্টি)। এখানে ম)গনোনিণ। পুঙ্গ প্রন খাঁছে। 
পান, কাই, কমলালেবু প্রন্থৃতি উদ্পন্থ হণ | সম্প্রন্ি 
চন। পধবের সন্ধান পাগুবা গিথাছে । 

এগাঁশবান পোলষ হ্যা | লেপিচ। এপ 
(শাটিঘ(পা স্থানীয় ম্বধিবাপা। তছিন্ন তাবতীণ (পাঞ্জাবী, 
মাডোযাবী বিতাবী ৪ বাচাপী ) এ নেপাশীদে মো 
নেহযাব, গুণ", লোহার ৭ ছেছি প্রভৃতি জাতিও বাস 
কবে পাঞ্চবীব। সৈহ্ব বিভাগে, মা্ডোযাবী ও বিচাবীব। 
প্যবদায পাণিজো, বাাশীণ পঠ বিভাগে, ডাকঘরে ৪ 
শিক্গ! বিভাগে কাজ কবে। উঠা ভিন্ন ভোগ্যাদের মন্দ 

ভমিদাপ পা 'কামি এ নেপাশীদেব মধ্যে বিষখ- 
মম্পর্ডিৰ অধিকারী কিছু শোক দেখা যাব । বঙখানে 
পঙ িক্বতী শবখাী এখানে বিভিন্ন কার্ধে নিযুখ্ আছে । 

১৯৫১ শ্রীাকেব ভারত-সিকিম চক্তি অন্থসাবে 
সিকিমের সসাঙঈগগণ টন্নতিকল্পে ভাবত লবকাব অ।লাহীয 
কখিযাছেন। পব্লীমান্ডে অবস্থিত নাণুলা, জেলেপল' 
গিদ্রপঘ পলিব বক্ষণাবেক্ষণেব ভাব ভারত সবকাবেব উপবে 
স্ত* আছে। ছোলমেঘেদেব জগ্ধ ছুইটি উচ্চ বিছ্ণালয় 
এ কষেকটি প্রাথমিক বিদ্ভালয এ এবটি জুশিষব সুপ 
আম]: । ্ 

বি ৭৯, 

জর 2 

এই সণ বিষ্যালযে সিকিমী ৭ £ন্ব্বতী, নেপাশী 
৭ হিন্দী ভাষ। শিক্ষা! দেদ্যা হয। ইহ ভিন্ন পণনোকগত 

মহাখাহ্ব নামান্তসাবে পলডেন খগ্ুপ কুটিবশিন শিক্ষা 
স্থাপিত হ্ইযাছে | উক্ত শিক্ষানযে ধৈনিক মজুণ্বতে 
স্থানীয় শিক্ষাথীগণ স্থানীয় বুটিবশিল্পে শিক্ষা লাভ করে ও 
জীবক্ক। অজন কবে । ১৯৬১ খ্রষ্টঠাবে শ্বর্ণত: মহারাজ! 
সী নাষগিয়ালেখ আ্চবুপো তিব্বতী ভাষ। ও ধম পস্ম- 
পাঠন ৪ বিভিন্ন বিষষে সমীক্ষার নিমিন্ন শহব হইতে ৩ 
কিলোমিঠাব (২ মাইল) দক্ষিণে দেওধালী নামক স্থানে 
ইনঠিটিউট অফ টিবেটোলঙ্গি স্থাপিত হইযাছে। এখানে 
তিব্তী ভাখাধ হস্তলিখিত বহ পুথি ৪ ভিব্বতী চিত্র, 
মৃতি প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। গাংতোক শহবটি প্রা 
৩০ বংনর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বংমান 'মহাবাজা'কে 
চোগিষান বা ধর্মবাজ' বলা হয। বাক্দপ্রাসাদটি একটি 
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গ্যারিক, ডেভিড 

শৈলশিরার উপরে অবস্থিত। গাংতোকে ২০০ বৎসরের 
পুরাতন দুইটি এবং আধুনিক কালে নিগ্রিত একটি গোম্পা 
আছে। প্রাচীনটির নাম 'ইঞ্চে গোম্পা” অন্যটি প্রাসাদ 
গোম্পা। সিকিমের মহারাজা এক পরামর্শ সমিতির 
সহায়তায় বাজাশাসন কবিষ্বা থাকেন। 

মশা সুখোপাধা।র 

গ্যারিক, ডেভিড (১৭১৭-৭৯ গ্রী) অগ্যতম শ্রেষ্ঠ 
ইংরেজ নট। স্বাভাবিক অভিনয় বীতি, অদৃশ্য মঞ্চালোক, 
যথোপযুক্ত বেশবাস ইত্যাদি সংস্কার ইংরেজী মঞ্চে তিনিই 
প্রথম শুরু করেন। শেক্ন্পিয়রের মূল নাটকের পুনঃপ্রচলন 
তাহার প্রধান কীন্তি অথচ তিনি ১৭৬৯ গ্রীষ্টাব্ধে 
দ্বাটফোর্ডে শেক্স্পিয়র জুবিপি উত্সবে শেক্স্পিয়রের 
কোনও নাটকের ব্যবস্থা করেন নাই। 

তিনি ছিলেন হুগেনো বংশোদুব এবং লিচফিল্ডের 
ক্যাপ্টেন পিটার গ্যারিকের পুত্র । ডঃ জনপনের মিকট 
কিছুদিন পড়াস্তনা করেন ও তাহার সহিত লগুন যান। 
সেখানে কিছুদিন মগ্যব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। পরে তাহা 
ত্যাগ করিয়া থিয়েটারে যোগ দেন। ১১ বৎসর বয়সে 
প্রথম অভিনয় করেন; ১৭৪১ খ্রীষ্টাবে 'তৃতীয় রিচার্ড, 
হইতে তাহার জয়যাত্রা শুরু হয়। পরে তিনি ডুবি লেন 
মঞ্চশালার আংশিক মালিক-পরিচাপক হন। কয়েকটি 
নাটক (বেন টন ইত্যাদি) রচনা করিলেও অন্যের নাটক 
পরিবর্তন করিয়া তাহ! থিয়েটারের উপযোগী করাতেই 
তাহার সমধিক খ্যাতি হয়। তিনি শেক্স্পিয়রেরও নানা 
অংশ প্রয়োজনমত বাদ দিয় মঞ্চস্থ করেন মঞ্চ হইতে 
১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্(ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ওয়েস্টমিনস্টার 
আ্যাবিভে তাহার সমাধি আছে। তাহার চেষ্টা ও 

প্রতিভার ফলে থিয়েটার অন্য শিল্পকলার মত আদুত হয় 
এবং নট-ন্টাগণ সামাজিক মধার্দা পায় । 

রবি মিত্র 

গ্যারিবল্ি (গারিবল্দি), জিউসেপ্পে (১৮৭-৮২ শী) 
, ইতালির বিখ্যাত দেশপ্রেমিক । ১৮০৭ গ্রষ্টাবের ও জুলাই 
নিস-এ জল্স হয্স। তৎকালে ইতালির উত্তর অংশ ছিলআস্রিয়ার 
অধীন.) মধ্য ও দক্ষিণ অংশ অনেক ক্ষুত্র রাজ বিত্ত 
ছিল দেশের এঁক্য বিধান ও স্বাধীনতার জন্ত মাৎপিনির 
(১৮৭৫-৭২ প্র) আন্দোলনে গারিবল্দি যোগ দেন (১৮৩৪ 

৪)1.. কিন্ত সংঘর্ষে আহত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় 
পলাধন করেন ।- লেখানে তাহার বীরত্বে ও যুদ্ধকীশলে 

আাংজটিসা উরুগয়ে অধিকার কবিতে পাবে লাই । . 

গালত্যানোমিটার 

১৮৪৮ শ্রীষ্টাবে ইওরোপে জনজাগরণ হইলে গারিবল্ি 
দেশে ফিরিয়া আসিয়৷ মাৎসিনির সহিত যোগ দেন এবং 
রোমে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেন। অস্কার হস্তক্ষেপে 
রোম গণতন্ত্রের পতন হইলে তিনি নিউ হয়র্কে পলায়ন 
করেন। অদ্রিয়াকে ইতালি হুইতে বিতাড়নের জন্য 
সার্দিনিয়ার মন্ত্রী কাতর (১৮১০-৬১ শ্রী) ফরাসী সম্রাট 
তৃতীয় নাপোলের ( নেপোলিয়ন ) সহায়তায় যুদ্ধ আরস্ত 
করেন। গারিবল্দি দেশে ফিরিয়া এই মুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ গ্রহণ করেন। কিন্ত নাপোলেআ যুদ্ধে মধ্যপথে 
অস্্িয়ার সহিত সপ্ি করেন। তখন গারিবল্দি দক্ষিণ 
দিকের রাজ্যগুলি জয়ের সংকল্প করিয়া মাত্র এক সহনর 
স্বেচ্ছাসেবক লইয়! দিমিলি দ্বীপ ও নেপ্ল্স বাঞ্জগা 
সার্িনিয়ার রাজ! ভিত্তর এম্মানুয়েলের (১৮২০-৭৮ শ্রী) 
নামে জয় করিপেন। গারিব্ল্দির বাজনৈতিক জীবনের 
ইহাই মহত্তম কর্ম। ইতালির অন্যান্ত অংশ সার্দিনিয়ার 
সহিত যুক্ত হইয়া এঁক্যবদন্ধ ইতালি হি করিলে বোম 
পোপ-এর অধীনে পৃথক এবং স্বাধীন থাকিয়া যার । 

তাহার শেষ জীবনে তিনি পুরস্কার ও সম্মানের মোহ 
ত্যাগ করিয়া কাপ্রের! নামক একটি ছোট দ্বীপে রুধিবর্মে 
অতিবাহিত করেন। ১৮৮২ শ্রীষ্াঝে ভ্াহার মৃত্যু হয়। 

ন্মসর্থ। প্রসাদ সেনখপু 

'গযালভ্যানোমিটার এই যঙ্গের দ্বার। তড়িৎ প্রবাহ 

( কারেন্ট ) নিন্ূপণ করা হয়। গঠন প্রণাপী অনুমায়ী 
গ্যালভ্যানোমিটার ছুইটি প্রধান শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে : 
১, চলকুগুলী ( মুভিং কয়েল) এবং ২. চমঠশ্ধক (মুভিং 
ম্যাগনে১ )। 

১. চলকুগ্ডলী গ্যাপভ্যানোমিটারে সাধারণতঃ একটি 
অ্থক্কুরা্টতি চুম্বকের মেকুদয়ের মধ্যে একটি আগত- 
ক্ষেত্রীকার ( কেক্ট্যাঞ্ুলার ) কুগুপী দৌছুলামান অবস্থায় 
থাকে । কুগুলীর মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইলে 
চৌম্বক ক্ষে্রটির দকণ কুগুণীর উপর ব্যাবর্তন ( 60:086 ) 
প্রযুক্ত হয় এবং কুগুলীটি কিঞিৎ ঘুরিয়! যায়। ব্যাবর্তনের 
মান তড়িৎ প্রবাহের মানের গ্াহপাতিক হয় বগি! 
কুগুলীর কৌণিক বিক্ষেপ মাপিয় বিদ্যুৎ. প্রবাহের ' মান: 
নির্ধারণ করিতে পানা যায়। 1 

২. চলচুস্বক গ্যালভ্যানোমিটীরে একটি গোলাককতি 
বিছাত্বাহী কুগুলী স্থির অবস্থায় থাঁ্টক এবং উহার কেন্্রস্থলে 
একটি চুম্বক পিভটের উপর. বসান থাকে । কুগ্চলীতে 
বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে চুর্ঘকটিক উপবে ব্যাবর্তন কার্ধ 
করে এবং উহা পিভটের উপরে থুবিয়া 'ঘায়। এই 

১৬ 



গ্যালাকুসি 

কৌণিক বিক্ষেপের পরিমাপ করিয়া বিছ্যুৎ প্রবাহের মান 
নির্ণীত হয়। 

বেদান্তবুমার সিত্হ 

গ্যালাকৃসি ব্রদ্ধাণড 

গ্যাসট্রিক আলসার পেপটিঞক আপসার দ্র 

গযাস মাস্ক বিষাক্ত গাস হইতে প্রতিরক্ষা মুখোশ। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণ (এপ্রিল, ১৯১৫ খ্বী) 
প্রতিবোধকল্পে ইহা মির্রশক্তি পক্ষ কর্তৃক উদ্ভাবি হয়। 
কাঠ-কয়পা ও ধোডা-লাইম ভতি একটি পানের ভিতগ্ন 
দিয়া বিষাক্ত বাধু পরিশুদ্ধ হইবার পর নল ছারা উহ 
নাসিকায় যায়, ইভাই এই যঙ্গের বিশেষত্ব । পববর্তী কালে 
ইহার গঠন 'আর৭ উন্নত হইযাছে। বর্তমানে প্রতিরক্ষা - 
বাহিনী বাতিবেকে কারখানার অমিক, অগ্নিনিবাপক কর্মী 
এব" খনিতে দুর্ঘটনাঞান্ত খাকির উদ্ধারকাদী দশ গ্যাস 
মুখেশ ব্যবহার করিয়া খাকে। 

দ 1301.) ৮৮৪ 01006, 176 907 0565 বি ও 
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1216, 10140, 1911 
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গেটে (গ্যেটে ), য়োহন ভেোলফগীঙ্গ ফন 
(00001), 001)91]1) ৬৬ 0163176 017) ১৭৪৯ ১৮৩২ খী) 

১৭৭১ খ্রাগাকের ২৮ মে ম্মাধুশিক এুগেব বিখকবি ইউপন্তাসিক 
শা/কার খৈজ্ঞাশিক মনীষী ও চিন্তানায়ক গেটে ফাঙ্কফুটট 
আম্ মাইন-ণব এক সন্্ান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 
বিশেষ কবিয়া মাতাপ সাহচর্ধে টাহাব প্রাথমিক শিক্ষা 
সমাপ্রির পরে ১৭৬৫ খ্রীষ্টান্দে গেটে উচ্চশিক্ষার জন্বা 
লাহপ্ৎপিগ বিশ্ববিস্যালযে যোগ দেন । শাপীবিক অক্বস্থ হার 
জন্য কিছুদিন পাঠে বিদ্ধ হওযাব পর অসমাপু আইন 
শিক্ষা সমাপূ করাপ জন্য তাহার পিতা ১৭৭০ খ্রীষ্টান্ডে 
তাহাকে খ্রাপবুর্গ বিশ্ববিগ্ালয়ে পাঠান। এইখাননই 
তাহার প্রথম জীবনের গুরু য়োহান গটফ্রিভ হের্ুডের-এর 
সহিত পরিচয় এবং এই পরিচয়ের ফলে তি বিভিন্ন 
দেশের লোকসংগীত, মধাযুগীয় লোকসংস্কৃতি, গথিক ভাস্কর্য, 
শেক্সপিয়র ও ওসিয়ান -এর মর্ধ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। 

স্বাসবৃর্গে অধায়ন সমাঞ্ধির পর জুরিসপ্রডেন্স বা 
আইনতত্বে ডিগ্রি লাভ করিয়া! গোটে ফ্রাঙ্বফছুর্টে ফিরিলেন। 
(তরুণ জার্মানির যে ভাব বিপ্লব স্টর্ম উও্ ড্রাং ঝা 'বাত্যা 
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গ্যেটে (গ্যোটে), য়োহান ভোলফ গাঙ্গ ফন 

ও বিক্ষোভ" নামে পরিচিত-- গেটে সেই বিপ্রবেণ নেতত 
গ্রহণ করিলেন। 

এই স্টর্ম উপ্ত ড্রাং কালে তাহা দুইটি যুগান্তকারী 
রচনার শষ্টি। একটি গোয়েটুস ফন বেগিখিঙ্গেন (১৭৭৩ গ্রী) 
ও অপরটি লাইডেন দেম যুঙ্গেন ভেব্টেব্ম ( “যুবক 
ভের্থের-এর দৃঃখ', ১৭৭৭ শ্রী )। ১৭৭২ হ্রীঠান্দে ফ্াঙ্কদুট 
ছাডিয়। গোটে আইনজীবী রূপে 'ভিজ্ঞতা অর্জনের জগ 
ভেখস্পাব-এ আপিমুা! সেখাণকাব এক ম্াণজিষ্ট্রেস কন্ঠ 
অন্যের বাগ্ধন্া, শান্পোটে বুফ এর গুতি নিপল প্রণযে 
অভিস্ত তইয়া রচনা কশিলেন ভ্রাহার টপন্াস 'থুবক 
ভের্খের-এর দুঃখ? | ভেব্থেরা ইগবোপের তিক্চণ মনে 
বিস্ফোরণ ঘটাইয়া দিল। 

ইহার টিক পরেই তাহার 'ফাউস্ট? মহাকাব্োের প্রথম 
পর্বেব রচনা "ক । এই খচনার শেষ ১৮৩২ খ্রীষ্টাবে 
উাহার জীবনের শেষ বত্সবে। গোটের সমগ্র ছীবন- 
সানা এই মহাকাবো গ্রথিত। ১৭৭৪ হইতে ১৭৭৫ 
খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্থ 'ফাউষ্ট” প্রথম পবের বৃহৎ 'মশ রচিত হইল। 
“ঘা টস্ট' রচনার মথার্থ মারস্ত কিন্ধ গোটের তথাকথিত 
“ভাইয়ার” পর্বে । 

ফ্রাহ্বদূর্টে গোটে খ্যাতি ও প্রসুদি লাভ কনিছিপ্ন 
এমন সময়ে ঠতব্ধেবাএব খাতির স্তর বশিষা গোটে 
ভাউমার সামন্তরাজ্জের অধিপতি কার আটগ্ুন্ট-এর পতিত 

পরিচিত হইলেন ও ঠাহারই আমন্ণবমে এই রাজোর 
বাজ্ধানী, তাহাব পধবতী জাবনেব করন্থল, ভাইম'বে 
পৌছিপেন (১৭৭৫ খ্রী)। এইখানে তাহাব বিজ্ঞানসাধনার 
সরপাত, প্রসার ও পরিশতি। এইখানে কবি একাধাবে 
বাজ' গ্ষ ও বৈজ্ঞানিক বপে আবিভ্তি হইলেন ৪ ব্রমে 
আধুনিক ইগবোপের চিন্ঠানাক কপে শ্বীকই হহলেন । 
বিশ্বমানবতার ধারণায় পবিলমাপ তাহার স্থবুহৎ উপনুণস 
£ভিলহেল্ম মাইস্টের” রচনার শুকও এই লমষে। 

১৭৮৪ গ্রীষ্টার্ধে গোটে ইতালি যাত্রা কবেন। এইখানে 
তাহার ছন্দোময মণুক্ষব1! কাব্য 'ইকফিগেনী ম্বাউফ টাউ'বস, 
("্টাউরিস-এ ইফিগেণী? ) নাটকে (১৭৮৪ খ্ী) গ্রীক 
নাটকের দেবতা-নিরিই নিয়তির স্থানে মানুষের ( নায়িকা 
ইীকগেনী ) হদয়নিহিত সতানিষ্ঠা এবং সততা উদ্ভুত 
নিয়তিকে ছাপিত কবিয়াছেন। 

ইতাঁপি হইতে ফিরিবার পৰ ১৭৯৪ খ্রীষ্টা্ষে জার্ানির 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৰি ও পাট্যকার শিলের ( ১৭৫৯-১৮০৫ 
খ্ী)-এর সহিত তাহার সখা স্থাপিত হইল । কবি শিলের 
হার মৃত্যু পর্যন্ত গোটের জীবনে সক্রিয় সথজনমৃণক 
প্রতাব রূপে বঙ্তমান ছিলেন। ১৭৯৬ শ্রীষ্টান্দ''ভিলহেল্ম 

১২৪৯ 
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মাইস্টেবরের শিক্ষানবিসী ( “ভিলছেল্ম মাইস্টের্ম লোর্- 
ইয়ারে? ) প্রকাশিত হুইল। ইহার সমাপ্তি হয ১৮২৯ 
খ্ীষ্টাকধে । ভ্রাম্যমাণ নট, নায়ক ভিলহেল্ম তাহার বিচিন্ন 
অভিজ্ঞতার মধা দিয়া একদিন বন্গধৈব কুটুম্বকম এই জ্ঞানে 
ও মান্্ষের বিশ্বজনীনতার ধারণায উত্তীণ হইযাছেন। 

লাপোলেজ-র (নেপোপিয়ন) উখবান হইতে পতন পর্ষস্ত 
ইওরোপীয় ইতিহাসের বিক্ষৃহ্ধ কালে গোটে তাহাব আশ্চর্য 
নিশিধতায় শ্যট্ির সাধনায় মগ্ন বহিলেন। ১৮০৮ শ্রীষ্ঠাঝে 
ফাউস্ট প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ১৮০৯ খ্রীষ্ঠাবে আধুনিক 
যুগের প্রথম উল্লেখযোগা মনন্যাত্বিক উপন্যাস “নিষতির 
নিধাচন' ( ভাল্্ফের্ভাণ্টশাফটেন )-এব্যক্তিজীণনে বাসনা- 
জাত আবেগের হুক্মাতিক্ক্ম মনস্মাবিঞ বিশ্লেষণ করিযাছেন 
গোটে। 

১৮১১ শ্রীষ্টাব্ষ হইতে তিনি তাভার আম্মচবিত 'আমার 
জীবন হইতে-_-কাবা এবং সতা”"( আউস মাইনেম লেবেন 
ডিষটু$ উড. ভাব্হাইট )-এর রচন! শুরু করিধা ১৮১৪ 
খ্রাষ্টাব্বের মধ্যে তাহার শেষ পর্ব ছাডা সমস্ত পব প্রকাশ 
করিলেন। ইহাব শেষ পর্ব প্রকাশিত হয ভাহার মুতার 
পর। ১৮১৬২০ এই কাল পর্বে তিনি নিজেকে মূলতঃ 
বিজ্ঞানচর্চাষ নিযুক্ত রাখিলেন । গেটে প্রায় সারা জীবন 
বিজান 9 সাহিত্যকে ছুই বাহু দিষা একজে আলিঙ্গন কবিষা 
বাখিয়াছিশেন। জীবনেব শেষ দশকে ফাউস্ট দ্বিঠীষ খণ্ড 
রচনা শেষ করিলেন, সমাপিতে লইয়া! আমিপেন ভিলহেল্ম 
মাইস্টেবকে । ১৮২১ স্রীষ্টাব্দে সাভম্বরে তাহার ভাইমাবে 
অবস্থানের পঞ্চদশবর্ষপূতি উৎসব পালিত হইল। গোটে, 
তখন ইরোপের একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। 
১৮৩২ শ্ত্রীষ্টাবধের মার্চ মাসে বিশ্বকবি ও মনীর্ষী গোটে 
মহাগ্রয়াণ করিলেন । 

মানুষ স্বীঘ সীমাকে নিঃসীমভাবে অতিক্রম করিয়। 
যাষ, পাঙ্কালের এই বিখ্যাত উক্তির উজ্জ্ব" দৃষ্টান্ত মহাকবি 
গোটে। বারবার শুধু তিনি নিজেকেই অতিক্রম করিয়] 
যান নাই, তিনি ইওরোপীয় মানসকে প্রাচীন গ্রীক 
মানসিকতা ও মধ্যযুগের মানপিকতা হইতে আধুনিক 
কালে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। গেটে ইওরোপীয় 
সভ্যতার এক বৃহৎ স্তষ্ত এবং এখনও জীবস্ত উৎস। 

প্র কাজী আবছুল ওছুদ, কবি গেটে, ১-২খণ্ড, কলপিকাতা, 
১৯৪৬, দেবত্রত রেজ, 'সাহিতোর সমসাময়িকতার স্বরূপ 
- ফাউন্ট” 'শনিবারের চিঠি, অগ্রহাযণ ১৩৭২ বঙ্গাক; 
8০০০০০৫৮০ 00০9, 03060,6। 200115 21706150100, 
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গিবস, যোসিয়াহ্ উইলার্ড 

19289 ; 21011910 116061)0791, 0016 070171016, 
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দেববুত রেজ 

শিটার ছঘটি ছুই সারি যুক্ত, তত অথবা তঙ্বী যুক্ত যগ্্। 
ইহাব সহিত বীণ| যন্থ এবং কচ্ছগী খীণার অনেক সাদৃশ্ঠ 
আছে। ইহার পামে উৎপত্তি আবব ধেশ হইতে। যগ্ধটি 
পারন্য হইতে আখ দেশে গিষা সামাল বিভিন্ন অব্যবে 
গিট।র, আসিরিঘাধ এসোর, নিউবিশ্ায় কিশোর ও বিভিন্ন 
দেশে নানাবিধ নামে প্রসিধি পাত করে। ইহ] স্পেনে 
মব্দের সঙ্গে প্রবেশ পাত করে ৪ পবে সব ছডাইয়। 
পড়ে। কাহারও কাহার মতে পাব, টেসটিডো ৪ 
কচ্ছপা বীণা এই ভিশটিত এক শ্রেণার বাছ্যযন্। 
ভতারহবর্ষে বহমান কালে ইহা অতি ণনপ্রিথ বাদ্ধাযস্থ। 

এককভাবে ও একতানে বাদিঠ হম, গানের সহিত 
পাগাশাপেও খাপধীত হইখা খাকে। 

পয ?ি 1 

গিবস, যোসিয়াহ্ উইলার্ড (১৮৩৯ ১৯০৩ খী) 
মাকিন যুক্তরাঞ্জের প্রসি্থ পদার্থবিজ্ঞাণী। নিটহেতেন এ 
জন্ম। ১৮৫৮ শ্রীষ্টান্ধে হেল বিশববিদ্ভা 1যের সাতক হহমা 
তিনি উচ্চ হর শিক্ষালাঙেব জগ্ত পার্ধী (পারিস ), বেশিন 
এব, হাইডেনবুগে যান। আমামেবিকা গিবি্যা ইসেপ 
বিশ্ববিাশযে আঙ্িক পদার্থবিগ্ভার (ম্যাথিমাটিকাশ 
ঝক্জিক্ল ) অধ্যাপকের পদ গ্রহণ কবেশ। এহ পদেই 
তিনি সমগ্র জীবন অতিবাহি এ করেন। গিব্স খুব 
কম গবেষণাপর প্রকাশ করিতেন। কিছ্ব মাহাই বাহির 
করিতেন তাহাই অত্যান্ত উন্চ মাপের হহণ। কনেক্টিকাট্ 
আযাকাডেমি পর্রিকায় প্রকাশিত “মন পি ই৫ুইলিখিখাম 
অফ হেটরজিনিয়ম সাবস্টান্সেস' (অসমমাত্র পদার্থ- 
সমুহের স্থিতাবস্থ1!) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশে পর তিনি 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই প্রবন্ধে বণিত 
তত্বের যুক্তিসগত বিকাশের ফলেই পরবণ্া কালে 
বাসায়নিক সাম্যের বিখ্যাত স্থত্র ফেজ কল? (2215552 
ঢ81০, ) আবিষ্কৃত হয়। “অসমমান্ত্র পদার্থসমূহের স্থিতাবস্থা" 
পত্রটি রসায়ণবিষ্ঠায় এক নুতন শাখার উদ্ভব ঘটায়। 
ওস্টভা্ট (03৮%/81 ) স্বয়ং এঁ পত্রেণ জার্মান অ্বাদ 
প্রকাশ কবিষ্া গিবূসকে রাসায়নিক শক্তিতবের ( এনার- 
জেটিক্স ) জনক' আখা! দেন। এ পত্রের ফরাসী অনুবাদ 
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গিয়ার 

করেন লা শাতলিয়ে (1.৩ 01)8061161: ) আলোকের 
তড়িৎচৌগ্বকবাদ ও স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থ সংক্রান্ত 
তত্বগুলিণ সহিত উহার সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও গিবসের 
গবেষণাপন্ধ মৃল্যবান। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাবধে গিব্স রয্্যাল 
সোনাইটির সদশ্ত নির্বাচিত হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল 
সোসাইটি তাহাকে কোপে পদক দেন এব* বপেন যে 
ইনিই সর্বপ্রথম অপগতিশাস্ত্রের ছিতীয় হ্বত্রকে গাসাধনিক, 
বৈছাতিক ও তাপশক্তি এবং ইহাদের সহিত কাজ করিবার 
ক্ষমতার সম্পর্ক পির্ণয়ে প্রয়োগ করেন । 

দ্ধ], 1১, ৬/1)66101, 0512) ৮/1101 01995. 2716 

17125601) 0) ৫. 0790£ 1৬117, 1952 

আমিও সেন 

গিয়ার, গিয়ারিং ই রেজা শ্বা। দুইটি অমন্ণ এক- 
তলীয় চাক বা বেলনকে পরস্পর সংপগ্র 'অবস্থাণ বাখিযা 
একটিকে ঘুবাইলে খর্ধণেব জন্য অপরটি বিপরীত দিকে 
সুবিবে। ঘর্ণনের গতি নিশপ করিবে চাক] তইটির পরিধি 
তথ] ব্যাস 4। হাসাবেব অন্রপাতেব উপর। উন্লিখিত 

চাক।গুপণি দাতবিশিষ্ট হইশে দাতগুপি কন্পিত পরিধি 
হইত*ই উদ্দত হইয়াছে বপিযা কলন। করিতে হইবে এবং 
পরিধিত্নর পরিবতে দাতের সখ্যাব অগ্পাচ্তে খুবিবার গতি 
নিণীত হইনে। কল্পিত পবিধিকে পিচ পরিধি বলা হয। 
গিযার জোড়া হিসাণে কাজ করে। একটি দূর্ণায়মান 
অন্দদণ হই এন্ত একটি অক্ষদণ্ডে গতিবেগ বপাঞ্বিত 
কবিবার জন্য দাঙেৰ অঙ্গবঙনশীল সংযোজন দারা গিষার 
কধকণ হয। দাঁতকে আশ্রয় কবাধ চাকা ঘুরিব কিছ্ 
পিছপাইবে না। ছুটি চাকার মধো বড চাকা চানক 
হিসাবে একবার ঘুরিলে দাতের অনুপাতে ছোট চাক। 
একাধিকবাব ঘুধিবে এবং ইহাঠে গতি বুদ্ি হইবে। গতি 
কমাইতে হইলে, ধীরে ঘুরাইতে হইবে যাহাতে একটি 
দাত হইতে পরব ঠী দাতে যাইতে বেশি সময় পাগে অথবা 

ছোট চাকাকে চালক চাকা হিমাবে ব্যবহাব করিতে 
হইবে। 

দাতবিশিষ্ট চাকার গিযাবকে তিন ভাগে ভাগ কর! 
যায়-- ১. অক্ষদণ্ড সমান্তবাণ থাকিপে ম্পার 'অথব৷ 
হেলিক্যাল গিয়ার বাবহার হয় ২. অক্ষ'" ছেদ 
করিপে বিভেল গিয়ার ব্যবহার কৰা হয় ৩. অক্ষদণ্ড 
একতলীয় না হইপে স্পাইধল অথবা! ওযরম্ গিয়া ব্যবহার 
হয়। 

কোনও চাকার ব্যাস অন্ত ( ইনফিনিট ) হইলে 
তাহাকে র্যাক বলা হয়। 

গিয়াস্দ্দীন তোগলক 

«_ চালক চাকার দাত স'খা। 
গতিবেগের অনপাতল চালিকা রানা 

গিয়াপ চাকার দাতের ছাচ দুই প্রকার হইতে পারে 
যথা সাইক্লয়ডেল ও ইণলুট | ছুষ্টটি গিয়ার-এব দাত যে 
বিন্ুতে স্পর্শ করে সেই বিন্দুতে একটি লম্থ টানিলে ম্পর্শকের 
সঙ্ষে যে কোণ হইবে, ভাহা সাধারণতঃ ১৪৫ ডিগ্রি হয়। 

গিয়ার বর্ণনা করিত হইলে দাতের থাক বা গুণান্থব উল্লেখ 
করা আবশ্বক। 

পিচবুত্তের ব্যাস (মিপিমিটাব ) 
দাত সংখ্যা 

মডিউল হইন্তে দাতের পরিমাপ পাওয়া যায় । চৃষ্ট 
পিচ বুকের ব্যাস | 

দ 

মডিউল 

গিখার-এর কেন্দ্র খিশুর দূরত্ব _ 

যখন অঞ্ষদণ্ডের দূরত্ব বেশি হয়, তখন ছুঈটি গিয়া প্র-এর 
অগ্তর্বপ্র স্থানে সমান পিচ বা থাক বিশিষ্ট একটি সযোজক 
অশসগিয়ার স্থাপন করা হয়। এই স যোজক অলস গিয়াবু- 
এব জন্য গতির কোনও তার ওম্য হয় না, শুধু গতির দিক 
পরিবতন হয। দুইটি সযোজজক 'অলম গিঘার স্থাপন 
কঙগিলে গতি দিক ও পরিধি হইবে না। 

ছুইটি গিয়্ার-এব বৃহত্তপটিকে হইল ও শ্ববতপটিকে 
পিণিয়ন বলা হয়। যেহেহ ক্ষুদ্রতর গিয়ারের দাত সংখ্যা 
কম, ইহ! বৃহপ্তণ গিয়াব একবার ঘূর্ণতনর দরুন "্মান্ুপাতিক 
হারে একাধিকবার ঘুরিবে এবং এইজন্যই ক্ষদ্রতব গিয়ারে 
ঘর্ষণজনিত ক্ষয় ঘপেক্ষাকত বেশি হইবে । এইক্ষয় বোধ 
কবিবাব জন্ত পিনিযন নিকেপ ক্রোম মংকর ধাতুর দ্বারা 
১৩ "রি করা যাইতে পারে । গিষারের দাত মিলিং 
মেশিপ বা হবিং মেশিন এ কাটা যাষ। 

শেদ মেশিনে ক্ষু কাটিবার জন্য, মোটরগাভি চাপাই- 
বার জন্য, টারবাইন চালিত যদ্ধ্েব গতি নিধঙ্থণ কবিবার জন্বা, 
হাপবে হাপ্খখা দুবার জন্য এব' অন্যান্য বহুবিধ কাধে গিযাণ 
অপখিহার্য। 

হামুশাখন পেব 

গিয়ামুদ্দীন তোগলক এতিহাপিক ফিরিস্থার মতে 
গিয়াস্থদ্দীন তোগলকের পিতা বলবনের ক্রীতদাস ৪ মাতা 
জাঠ রমণী ছিলেন । খুস€ যখন দিল্লীর সম্বাট হুইয়াছিলেন 
তখন গিয়াহ্ুদ্দীন দীপাপপুবের শামনকরতা ছিপেন, পরে 
তিনি খুসরুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিলীশ্বর হণ। 
সম্রাট হুইয়! তিনি কৃষির উন্নতিসাধন করেন ও রাজার 
ংশ দশ বা একাদশ ভাগের এক ভাগ নির্ধারিত করেন। 

হিন্দুদিগের সম্বন্ধে তাহার কঠোর ব্যবস্থা ছিল। তিনি 
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গিয়াহদীন বলবন 

হিসাব পরীক্ষার, বিচার, পুলিশ ও ডাক -বিভাগের 
হৃবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । 

গিয়ান্দ্বীন সম্রাট হইবাব পর তাহার জ্যোষ্টপুত্র 
জৌনা খীকে পরঙ্গলরাজ দ্বিতীয় গ্রতাপরুদ্রদেবের বিকুন্ধে। 
প্রেরণ কবেন। প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় 
অভিযানে প্রতাপক্দ্রদেৰ মপবিবারে আম্ুসমর্পণ করেন। 
অন্তংপর গিগ্সাহ্দ্পীনকে গৌডের ব্যাপাবে হস্তক্ষেপ করিতে 
ইয়। গৌডেব শাসনকর্তা সিহাবুদ্দীন বুঘরা খা! তাহাব 
ধাতা গিখাঞুদ্দীনের দ্বারা পরাজিত ও শিহত হইলে 
অপর শ্রাত] পাপিরুদীন সম্রাট গিশ্াহ্ুদীনের শবণ পন। 
দি্লীশ্বপের সেনাপতি গিযাহ্ধীনকে পবাজিত ও বন্দী 
করিলে নামিকদ্দীন গৌড ও পশ্চিম বঙ্গের শাসনকওা 
নিযুক হন ও পুর বঙ্গ সম্বাটের শাসনে রাখা হয়। গৌড 
হইঠে প্রত্যাবর্তনেব পথে ভিনি রিতের বাজাকে পরাজিত 
কবেন। 

দিল্লীব নিকট আাধগানপুবে একটি মণপে তাহার 
অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়। বনীর মতে বঙজজাঘতে মণ্চপটি 
পড়িয়া যাওয়াতে গিমাহুপ্পীন নিহত হন। কিন্ত ইব্ন 
বন্তুতাব মতে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জৌনা খাব ষড যন্ধেখ ঘলেই 
মণ্ডপটি এমনভাবে নির্মিত হুইয়াছিল যে ইচ্ছ। কবিলেই 
উহ] ভাঙিয়া পড়িয়া সম্মাটের মতা ঘটাইণ্ে পারে এবং 
ঠিক তাহাই ঘটিযাছিল। আবুশ ফজপ, নিজামুদ্দীণ 
আহমদ ৪ বদাযুনেখও এই মত। সমাট গিয়ান্রদ্দীন 
সাহিতোর উৎনসাহদাতা ছিলেন । তিনি বিখ্যাত কৰি 
আমীর খসরুকে মাসে ১০০০ তঙ্বা বেতন দিতেন। তিনি 
১৩২০ হইতে ১৩২৫ শ্রীষ্টাব্খ পরস্থ রাজত্ব করেন। 

দ্র 2120-৫0-41 01001, 1 270101-7-0002 5151 

(০8106965, 1993. 

বিজ্ধকৃষ' দত্ত 

শিয়া্দ্দীন বলবন (রাজ্াকাপ ১২০৬-৮৭ শ্রী) প্রথম 
জীবনে দিলগীর সয়াট ইল্তুৎমিস-এন ( রাজ্যকাল ১২১১- 
৩৬ গ্ী) ৪* জন প্রধান ক্রাতদামের অন্যতম ছিলেন। 
সআাট নাসিরুদ্দীনের সময় (রাজ্যকাল ১২৪৬-৬৬ শ্রী) 
তিনি যে অভিযান করেন তাহার ফলে মঙ্ষোলগণ উচের 
(১২৪৫ গ্রী) অররোধ পরিত্যাগ করে। ১২৪৯ গ্রীষ্টাবে 
সমাট ঠাহার কন্ঠাকে বিবাহ করেন কিন্তু ১২৫৩ গ্রীষ্টাবে 
ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি নির্বাসিত হন ও ১২৫৫ আ্রীষ্টাবে 
পুনরায় স্বীয় অধিকারে হুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১২১৬ গ্রাষ্টাবে 
সম্রাট নামিকদ্দীনের মৃত্যুর পর সস্তবতঃ তাহার ইচ্ছানুসারে 
ও অভিাত সম্প্রদায়ের সম্মতিক্রমে বলবন সম্রাট হন। 

গিরনার 

সম্রাট হইবার পর গিয়ানুদ্দীন রাজ্যে শাস্টি স্থাপন ও 
বিদেশী হপ্ত হইতে সীমান্ত রক্ষায় মনোযোগ দেন। 
দিল্লীর নিরাপত্তার জন্য তিনি মেওয়াতীর্দের উচ্ছেদ 
সাধন করেন। গঙ্গা-ষমূনার অস্তরবতী প্রদেশের বিদ্রোহী 
হিন্দুগণ দিলী হইতে বাংলার পথ প্রায় বন্ধ করিয়া 
দিয়াছিল। বণধন তাহাদের নিুরভাবে দমন করেন। 
এই সময় পশ্চিম সীমান্তে মঙ্গোলগণেব আক্মণের আশঙ্কা 
বিশেষভাবে দেখা দেষ। বলবনের রাজত্বের প্রথম দিকে 
শের খা সুঙ্কর দক্ষতার সহিত শীমান্ত বক্ষা কবিয়া- 
ছিলেন। তাহাব মৃত্তাৰ পব বলখন স্বীয় জোর্টপুত্র 
মহম্মদকে মূলহানেব শাসণকহা নিখুক্ু করিয়া সীমান্ত 
রক্গাধ ভার দেন। বলবন নিজেই বপিষাছেন যে মঙ্ষোলরা 
£যোগ পাইলেই গঙ্গা-যমুনাব মধাবতা অঞ্চল লু%ন কবিবে 
এমন কি দিল্লী দখণ করিযা সেখানেও লুগতরাজ কবিবে। 
এইজন্য (তনি মঞধ। সমস্ত সৈন্য লইরা মঙ্ষোপগণকে বাধ। 
দিতে প্রস্তুত ছিলেন 9 পবরাজা দখলের চেষ্টা কধেন 
নাই। কিন্ধু পূব সীমান্তে বঙ্গেব শালনকা তৃঘরিলের 
বিপ্রোহ ইহাকে ব্িলিত কবে । তৃথবিপ প্রথমে আমীর 
থা ও পরে মাণিক তর্ঘীকে পবাছি হ ক্রিশে বলব 
নজেই তাহাব বিক্ছে যুদ্যান্া কনেন। ভুঘরিশ পপাধন 
করেন কিন্ু বপবন পশ্চাঙ্গাবন কিয়া চাহাকে শিহা 
করেন ৪ পরে তাহার 'মাম্ীমগণকে নিষ্ুণহাবে হশা। 
করেন। অতপর শ্বীন্প দ্বিতীয় পুর বুঘবা খাকে বঙ্গের 
শাসণকতা শিমুক্ত করিয়া তিনি ধিপীতঠে ঘিশিযা যান। 
১২৮৫ গ্রীষ্টান্ে পুনরায় মঙ্গোশবা তমব খাব অধীনে ভাবত 
আঞমণ কণে। যুনধাজ মহদ্মণ মুলতানের ণিক্চ তাহাদের 
অতকিত আঞমণে নিহত হন। বলপন জোঈটপুদেপ শোকে 
মর্মীহত ইইয়। ১২৮৭ খ্রা্টাখে গ্রাণভ্াাগ করেন । 

ব্লখন বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্র ও নির্মম হইপেও 
স্বীয় প্রজাদের প্রতি ন্যাষসংগ' ব্যবহার করিতেন। 
জিয়াউদ্দীন খর্নীর কথায়, যেদিন প্রজাদের পিতা বলবনের 
মৃত্যু হয় সেদিন হইতে জীবন 9 সম্পত্তির (পিরাপৰ্া 
বিলুপু হয় এবং বাঞ্জত্বের স্থায়িত্বে কেহই আর আন্বাবান 
হন পাই ।” 

দ্র 70101)7)-03-91181, 10921108-1-10517, 0215 

০০০৪, 19593 ; 210-0-011) 3917181, 1 0771018-1-1702 

91717, 08106881963. 

বিজয়কু্ দত্ত 

গিরনার (২১০৩১ উত্তর এবং ৭*০৪২ পূর্ব ) গ্রজরাতে 
জুনাগড় শহবের ১৬ কিপোমিট।র পূর্বে অবস্থিত একটি 
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মিরনার 

পবিত্র গিরিতীর্ঘথ | ইহা বৃহৎ্সংহিতায় উদ্দিখিত গিবিনগর 
ও মহাভারণে বনপর্বের প্রণ্গিরি ও উজ্জরয়স্ী এবং 
অনেকের মতে রৈবতক | কেহ কেহ অবশ্য বলেন বরৈবতক 
দ্বারকার পুৰে অবস্থিত অন্য একটি পাহাড়। প্রাচীন 
কিংবদন্তি অশ্তসারে শ্রক্ষষেঃর সময়ে ইহা মাদবদেব ক্রীডা ভুমি 
ছিল এব" এখানেই বলরাম ছিবিধ ধ কবেন। ক্বপপনাণের 
প্রভাস খণ্ডে সমগ্র গিবনার অঞ্চশকে শিবেব বন্ষপব গ্রেত্রের 
অগ্ন্ঠক্ত করা হইযাছে। ইহা ছাডা শান প্রাণীন গ্রন্থে 
পুপ্পাগিরি, বৈজয়গ্ক ৪ গিরিবধ পামেও এই পবতকে 
অভিভিত কর। হইয়াছে । 

এই পবঙেন পারদদেশ অঠাস্ত উনর। পন্দরাজাদেব 
সময় হইতেই এই গ্ভাশে একটি নগণ গডিয়। ওঠে । এই 
নগরীর শাষেগ ক্রমবিখতণ এইকপ : মণিপুব চন্দ্রকে তপুর 
বৈবতনগব পুবাইনপুব । মৌ, ক্ষদপ ৭ গুপ্ব সমাটদ্ব 
পবন বলঙাবা তিন শত বতমর এই অঞ্লে রাত কবেন। 
তাহার পব নবম শতাব্দীতে আসেন &ডাসমবা। ইহাপা 
১০৭২ খ্রীটাবা পর্গশ্থ রাজত্ব কবেন। 

গাচীন সৌবাঞ্ের বাজধানী গিরিনগবেব গুরুত্ব বিভিন্ন 
বাশব শেব তিপটি শিলাপেখ হইতে সৃম্পষ্ট। জুন/গড 
শহনের প্রাম ২ ক্শোমিঢাব (প্রাথ ১ মাইল) পুবে এব, 
গিপ্নান প৮ £ব পাধদেশস্থ উপত্যকার গ্রবেশমুখে এবটি 
প্রকাণ্ড শিলাখণ্রে ন্ন্টি শিপালেখ বিদ্যমান । 

£ চিন *ম চেখটিব বিধয় মৌ সমাট "অশোকের 
চ$দশ অগ্রশাপন। এহ অঞ্চল ভখন মৌথ সামাজোব 
মন্তগত ছিল। মঅধিকতব 'তথ্যজ্াপক খিতীয লেখটি 
(১৫০ খ্বা) মহাক্ষত্ণ ক্্রদামনের | ইহা শ্রণু খে এই 
বিজয়ী শক মহাঙ্গহপের সফণ বাজনৈতিক কর্মকতিব 
বিবরণ প্রদান করে তাহা নঙ্ে। ইহাতে গিবিনগবের 
সর্শন 'তডাগেব ইতিবুন্ শিপিব্ছ আছে। উচ্চ পাহাডের 
গ্রে পপাশিনী প্রভৃতি নধীতে বধ বাধিয়া এই ভভাগের 
সৃষ্টি কখ] হয। মৌর্ধবাঞ্জ চন্গুপের শাসনক তা পু গুপেব 
উদ্চোগে ইহা নিষিত হধ এখং অশোকের অধীণস্থ যবনরাজ 
তৃুষাঞ্ফ কর্তৃক পঞ্চনালী (স্পষ্টতই জমিতে জলসেচনের 
উদ্দেশে) খনন কবিষা ইহ্ছান উন্নতিব্ধান করা হয়। 
কুদ্রদামনের বাজত্বকালে প্রচণ্ড বাপিপাতে যথ্* এই বাধ 

ভাডিয়া যায় এবং বিরাট ফাটলের মধা দিশা ভাগের 
সমস্ত ক্গল নির্গত হইয়া যায় তখন দুর বাধ নির্ধীণ 
করিয়া! তডাগটির সংস্কার করা হয়। তৃতীঘ লেখটি 
গুপ্ত সম্রাট স্বণ্দগুধের রাজত্বকাণের। ৪৫৫-৫৬ ত্রীষ্টাবে 
সুদর্শন তড়াগের বাধ বৃষ্টিপাতের আতিশয্ো পুনরায় 
ভাঙিয়া গেলে ৪৫৬-৫৭ গ্রীষ্টান্বে সৌরাষ্ট্রের শাসনকতা 

গিরনার 

পর্ণত্তের পুর স্থানীয় শাসক চক্রপাপিত ধাধটিকে পুনরায় 
নির্মাণ করেন। চক্রপাপিত গিখিনগরে চক্রভৃতের (ন্ফি) 
একটি মশিরও নির্মাণ কপাইয়াছিলেন | মন্দিরটি বিলুপ্ু | 
সুদর্শন তডাগ এবং ইহার বধাধের৪ আজ কোনও চিহ্ন 
নাই। 

গিরনাণ পরত জৈনদেব তীর্ঘস্বান। উহা ধর্মদেশে 
অনেকগুলি মন্দির আছে কিন্ত পরিকল্পনাবিহীন। 
প্রাচীনতম মন্দির গ্রপি খ্রীষ্টাষ ছাদশ-ভ্রঘ্োদশ শতকে চৌলুকা 
৪ বাঘেপাদের বাজত্ৃকালে নিমিত হষ্টনাছিল। পুনঃপুনঃ 
সাবের জন্য ইহাদের অধিকাংশই মুল লক্ষণগ্ুণি 
হারাইযাছে | ইহাদের মধ্যে নেমিনাথ মন্দির এবং বন্ধ- 
পালশিহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | জযসি হ সিগ্ছরাজের 
বাজনবকাঁপে (১০৯৪-১১৪৪ খ্রী)দ্র্নাযক সক্জণ নলিমিত 
নেমিনাথ মন্দির গ্ুমগ্ডপ সহ বিবাট সান্ধার প্রাসাদ । 
১২৩১ খ্রীষ্টাবে শিষি £ বস্তপালের মন্দিরিটির পবিকল্পনা যথে 
আকর্ণণায। ইহা সোলাহ্কী গ্াপত্েণ উত্তম দষ্টান্তু। 

পুাণে মুদি ও একুশটির ও বেশি শিখবেব উন্লেখ আছে, 
তবে এখন মাত ছষটিকে উল্লেখযোগা বলিধা গন্য কবা 
হয-_ প্রত্যেকটি ১০৬৭ মিটারের বেশি স্চ। প্রথম 
শিখর অন্বা দেবী গিরনারেব অধিষ্ঠাতী দেবী । খাদশ 
শঙাবীতে তৈযারি অগ্বা মাতার মন্দিধটি গিপ্নাবের 
সবাপেক্ষ] প্রাচীন হিন্দু মন্দিব। ইহা একান্ন শর্চিপীঠেব 
অন্যতম সতীব উদব এইস্থানে পড়িয়াছিল। নবপরিশীত 
বর ও বর্ব এইছ্রানে শান্ছিপূর দাম্পঙা জীবনের কামনা 
কবিবা পূজা দেন । 

গারখনাথ গিখনাবধের সবৌন্চ চুভা (১১১৭ মিটার )। 
শিখণ মন্দিরটি কানফাটা যোশী সম্প্রদ।য়েখ আদি গুরু 
শিখওক্ত গোবক্ষনাথের স্বৃতিব উদেশ্বে উৎসগীকুত। 

গুরু পভারেমৰ তপোধন্া শিখর মন্দিবে তাহার চরুখচিহ, 
৪ একটি বৃহৎ ঘট] 'নাছে। নেমিনাথ শিখে সিডি 
শাই-_ এমনকি মন্দির ও নাই, কেবল নেমিনাথেব একটি 
কাপো পাথবেব মৃত্ি আছে। অপর একটি শিখর 
কালিকা দেবী বা মহাকালী শিখর --স্থানীঘ পাহাড়ী 
জাতী অঘোরী বা আদমখোবদেব প্রিয় ভুমি । ইহা ছাড়াও 
আছে ধ&খড শিখব। 

শিখরতীর্ঘথ ছাডা গিরনারে তিনটি কুণ্ড আছে-_ 
গোমুখী, হন্রমানধারা। ও কমগ্লু কুণ্ড। 'মার উত্তম 
প্রান্তে আছে ভৈবুব ঝম্প - সেখান হইতে ঝাপ দিয়। পৃবে 
পোকে আম্মহত্যা কবিত। 

গিরনারের পার্থবতী অঞ্চলে বিদ্যমান প্রত্বকীতি- 
ধ্ংসাবশেষের মধ্যে উল্লেখঘোগা হইতেছে জুনাগডস্থ 

১৩৩ 



গিরিজাশংকর চক্রবর্তী 

উপরকোটের ও বাব! পিয়ারা নামে পরিচিত জৈন শৈলখাত 
গুহারাজি (খ্ীষ্টায় গ্রথম-সপ্তম শতক ) এবং ইণ্টোয়া 
( গিরনার পবতের প্রায় ৩ কিলোমিটার উত্তরে ) ও 
বোরিযার (গিরনার পর্বত হইতে প্রায় ৩ কিলোমিটার 
দক্ষিণে ) ব্যাপক বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ | ইন্টোয়াতে খননের 
ফলে কতিপয় সংঘারাম উদ্ঘাটিত হইয়াছে । ইহাদের একটি 
সংঘারামে প্রাপ্ত সীলমোহর হইতে জান] যায় যে ইহ! শক 
ক্ষত্রপ প্রথম কুদ্রমেনের (১৯৭৯-২২২ শ্রী) নামানুসারে 
মহারাজ রুদ্রসেন বিহার নামে অভিহিত হইত। 

দ্র]. 0301086655, 26901 071 06 41101450165 ০0 
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1964. 

দেবণ। মিগ্র 

কমল গুহ 

গিরিজাশংকর চক্রবর্তী (১৮৮৫-১৯৪৮ শ্রী) বাংপার 

নেতৃস্থানীয় £ুরি-শিল্পী ॥ বহপ্রমপুরে জন্ম এবং সেখানে 
দশ বসবের অধিক কাপ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর অধীনে 
তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। গিরিজাশংকণ কিছুকাল 

মহম্মদ আলী, ছন্মন সাহেব, ইনায়েৎ হোসেনের নিকটে ও 
শিক্ষালাভ করেন। গণপৎ রাও-এর নিকট তিনি রি 
শিক্ষা করেন; শেষে কয়েক বৎসর বাদল খাবও শিথা 
ছিলেন। গিরিজাশংখকর কয়েকজন কৃতী শিষ্য গঠন 
করিয়া বাংলায় ঠৃরির প্রচলনে বিশেষ সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন। 

পিলীপকুমাৰ মুখোপাব্যা 

গিরিভি ২৪০১২' উত্তর এবং ৮৬০১৮ পূর্বে অবস্থিত । 
ইহা হাজারিবাগ জেলায় পাহাড়বেষ্টিত গিবিভি মহকুমায় 
অবস্থিত একটি বর্ধিষুঃ শহর । 

গিরিভি চৌপারণ-কোডারমা-গিরিডিহির উপমাল- 
ভূমির অন্তর্গত। ইহার উত্তর-পূর্ব দিক প্রায় ২৬৫ 
মিটার (৮** ফুট) উচ্চ। উত্তর-পূর্বে উ্তী নদী। 
বরাকর নদীর একটি শাখা খাকে। নদী গিরিডির দৃক্ষিণ- 
পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । এই অঞ্চল ও 

তাহার পার্বতী অঞ্চল গণ্ডোয়ানা পর্বঙ্কের অস্তর্গত 
হওয়ায় এই স্থানটি কয়ল! খনি অঞ্চল রূপে প্রনিদ্ধ । 

গিরিডি 

১৮৭* শ্রীষ্টাকে গিবিডি মহকুমা গঠিত হয়। তখন 
তাহার প্রধান কাধালয় ছিল বর্তমান গিবিভি শহরের 
উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পচম্বায়। ১৮৭১ গ্রীই্টাবে পার্বতী 
কয়ল! খাদের কাজের সবিধার জন্য মধুপুর হইতে গিরিডি 
পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন স্থাপন করা হম । স্টেশনের কাছে 
কোর্ট ও ছোট কয়েক ঘর বসতি লইয়াই গিরিডি শহবের 
সথত্পাত। ১৮৮১ খ্রীষ্টাবখে গিরিভিতে মহকুমার সর 
কার্ধাপয় স্থানান্তরিত হয়। 

খনিজ শিল্পেব জন্যই গিরিভি শহরের ্রসিদ্ধি। 
গিরিডি ও তাহার পার্শববর্তা অঞ্চলে 'চাযার আকর 
পাওয়া যাইত। সা৪ভাণ ও অন্তান্ত আদিবাসীগণ 
জঙ্গলের কাঠ পোডাইয় দেশীয় প্রথায় "তাহ| হইতে তাত 
নিষ্কাশিত কবিত। সন্ধান পাইয়া ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বারগণ্ডা 
কপার কর্পোরেশন গঠিত হয়। কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে 
তামার উৎপাদন সফল হয় শাই। 

গিরিডির গ্রসিঞ্ছ কয়লা খাদের অঞ্চল গিরিভি হইতে 
১৭৬ কিপোমিটার (১১ মাইল) দুরে অবস্থিত । এখানে 
ভাছুয়৷ পাহাড়ের নিকট জুবিপী পী ও সেপ্টাশ পাট 

প্রভৃতি বড় বড কয়লাব খনি আছে। 
বর্তমানে গিখিভি অত্রশিল্পের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দু। 

গিরিডি শহরে কোনও অন্রখনি নাই । গাগষা পাহাডে 
অবস্থিত খহ খনিব মালিক একজন জারা সাহেবের 
পরিচালনায় গির্িডিতে অন্্র চেবা ও খছাইযে৭ কাজ 
আরম্ভ হয়। বর্তমানে এই কাজ তাপহীযদেব হাতে 
চপিয়া আসিয়াছে । ১২৩টি রেজেন্িকত কারখানা 
আছে। অধিকাংশ রাজস্থাণী সম্প্রদায়ে' সম্পন্তি। 
গিবিডিতে কুবি অভ্রেবই কারবাৰ বেশি। শিকঢবর্তী 
অঞ্চপ হইতে খনিজ অন্র আনয়ন কর হয়। বিদেশে 
ইহার চাহিদা প্রচুর। 

গিরিডি শহবের উন্নতি ও বুদ্ধির জন্য ব্রাঙগসম্প্রদায়ের 
কার্ধ উল্লেখযোগা। ইহার] জঙ্গলপূর্ণ বারগণ্ডা অঞ্চল 
কিনিয়! ত্রাঙ্ম কলোনি স্থাপন কবেন। সমাজের চেষ্টায় 
অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহা! একটি বিরাট কলোনিতে 
পরিণত হয়। ১৯১১ গ্রীষ্টাবে গিরিডি মিউনিসিপ্যালিটি 
স্বাপিত হয়। বর্তমানে ইহার ৬টি ওয়ার্ড। ১৯৫১ 
সাপে ইহার আয়তন প্রায় ৮ বর্গ কিউলামিটার € ৩"*৬ 
বর্গ মাইল )। লোকসংখা!। ২৯১৬৭ জন] শতকরা ৯৪"১ 
ভাগ লোক ব্যবসায় ৪ অন্যান্ত কর্ষে লিপ্ত । মাত্র ৫৯ 
ভাগ $ষিজীবী। কাঠের ব্যবদায় এই অঞ্চলের আর একটি 
বড় কারবার। বেশির ভাগ কারখানা শিখ সম্প্রদায়ের 
বারা পরিচাচিত। 
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গিরিশচন্্র ঘোষ 

গিরিভিতে ইত্িয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল উনগ্রিটিউট-এর 
একটি শাখা আছে। 

গিবিভির জলবামু শুক্ক ও স্বাস্থাকর। 

দরে. 99601) 100. 910, 03101011) : 15 01001) 
21701210056, 06021019156001 76916) 01 17016, 

৬০]. ১50৬, 150, 4, 1993. 

উষ! সেন 

শিরিশচজ্জ ঘোষ+ (১৮২৯-৬৯খী) খাতনাম। সাংবাদিক। 
১২৩৬ বঙ্গান্দে কপিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বালা- 
শিক্ষা গ্রধানতঃ গৌবমোহণ আটোর স্থলেই ( ওবিয়েপ্টাল 
সেমিনারি ) ভয়। 

ছাত্রজীণন হইতেই তিনি মংবাদপত্রে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিতেশ | কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া কাশীপ্রসাদ 
ঘোষ সম্পাদিত “হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার, কৈলাসচন্দ্র বন্থু 
-সম্পার্দিত গপিটাববি ক্রনিকল” প্রড়তি সাময়িক পত্জিকায় 

প্রবন্ধ লিখিতেন | তাহার ভ্রাতা শ্রনাথ ঘোষের প্রকাশিত 
“বেঙ্গল চকত।ঞ? (উত্তবকালে হি প্যাট্রিঘটঃ )-এর 
সহি ও ঠিনি যুক্ত ছিলেন । ১৮১১ খ্রীষ্টান প্রতিটিত 'মুখাজিস্ 
ম্যাগাজিন'-এর তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন । ১৮৬২ 
্রষ্টাবে তিনি নিজেই “বেঙ্গলী? (2776 731£9166 ) পত্রিকা 

প্রকাশ করেন 'ক্যালকাট। মাস্থপি' পত্রিকায় তাহার 
বচণা প্রায়ই প্রকাশিত হইত । উক্ত পত্রিকাষ শিপাহী 
বি্বোহের সম্পর্কে ইরেজের বিরুছ্ছে উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ 
রচনা করিয় তিনি সরকারের খিরাগভাজন হইয়াছিলেন। 
ব্রিটিশ ইপ্ডি।ন আসোসিষেশন*, “ডাপহোৌসী ইনষ্টিটিউট 
৪ “বেখুন সোসাইটি” প্রভৃতি আত্য ও বিদ্বদ জন পরিষদের 
মৃহিত তাঁহাব ঘনিষ্ঠ মোগ ছিল। বাগী কপে গিরিশচন্দু 
প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। 

১৮৬ন 'হ্ীষ্টাব্ধেব (১২৭৬ বঙ্গাব্দ) সেপ্টেম্বৰ মাসে ৪০ 

বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্রেব মুত্যু হয়। 

দ্ধ 17109072100) 01)0910, ০৫.,1006 176 07 

075 01047067 (11056, 08106051911. 

অশোক সেনগুপ্ত 

গিরিশচজ্জ ঘে'ষখ (১৮৪৪-১৯১২ শ্রী) স্বর, দ্ধ নট, 
নাট্যকার এখং রঙ্গালয় পরিচালক | তিনি কলিকাতায় 

বাগবাজারে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাযের ২৮ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ 

করেন। 
১১ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র মাতৃহীন হন এবং তাহাব 

তিন বৎসরের মধ্যে পিতাকেও হারান । পিতা নীলকমল 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

সগ্দাগরি অফিসে কাজ করিতেন। তিনি পুর্কে নিঃসম্থল 
রাখিয়া যান নাই বটে, কিন্ধু সংসারে অভিভাবক না 
থাকায় গিরিশচন্জ্ পাঠে অমনোযোগী এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রতি 
হইয়া] উঠিলেন। ১৫ বৎসর বসে তাহার বিবাহ হয়। 
১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এন্টান্দ পরীক্ষায় অরুতকার্ধ হইয়া 
স্থুলের পাঠ সাঙ্গ করিলেন। বা'লা ৪ ইবেজী সাহিত্য 
পাঠে এবং পুরাণের আলোচনায় তীহার অনুরাগ ছিল 
এবং এই সকল বিষয়ে নানা গ্রন্থ তিনি বিশেষ অভিপিবেশ 
সহকারে পাঠ করিতেন। এই অধ্যপ্সনস্পৃহা তাহা 
পবন-্ী জীবনে বিশেষ স্বফল প্রসব করে| ১৮৭৫ গ্রীষ্টাবে 
প্রগম! পত্বীর মৃভ্তার পর তিনি পুনবাধ বিবাহ করেন, কিন্ত 
ছিতীয় পত্রী ও অল্লকাল পরেই যাবা যান। প্রথমা পত্বীর 
গঞ্জাত তাহার জোঃঠ্পুত্র সথরেন্্নাথ ঘোষ (দানীবাবু) 
উন্তরকাপে বিখ্যাত অভিনেতা হইয়াছিলেন। 

গিরিশচন্দের শৈশবকালেই বালা দেশে নাটিক রচনার 
হতপাত হয। ১৮৬৭ খ্রীষ্টান্ধে কয়েকজন পন্ধুব সহি 
গিরিশচন্দ্র একটি যাত্রার দল গঠন করিয়। 'শমিষ্ঠা নাকের 
ভিনয় কবেন। ইহার ছুই বখসর পবে এই দলই 
বাগবাজারে রঙ্গমঞ্চ নির্যাণ করিয়া সববাব একাদশী'র 
অভিনয় করেন। অভিনয়-সাফলো উৎসাহিত হইয়া! এই 
শখের নাট্যসম্প্রদায় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ন্যাশ্ন্যাল 
খিষেটার নাম দিয়া জোডারাকোয় গুথম সাধাবণ বঙ্রমঞ্চ 
গ্বাপন করেন এবং দর্শনী লইযা অভিনয় প্রদর্শন কবিতে 
থাকেন। দর্শনীগ্রহণ ব্যাপারে দলের সহিত প্রবণ মতভেদ 
হওয়ায় গিবিশচন্গ দলত্যাগ কবেন। দুই বতমব পরে এগ্রট 
হাশনা।ল বিয়েটার, নামে খঙ্গালযট যখন বিন স্্রীটে 
পুনগণত হইল তখন গিরিশচন্্জ অবৈঙনিক অভিনেতা 
হিসাবে এখানে কয়েকটি নাটকের অভিনয় করেন । এই 
রর্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য তিনি "মৃণালিশী', “বিষবৃক্ষ' ও 
“ছুর্গেশনন্দিনী' উপন্থাসকে এবং “মেঘনাদবধ? ও পলাশীর 
“যুগ, কাবাকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। 

গিরিশচন্দ্রের প্রথম মৌলিক নাটক "আগদনী' ১৮৭৭ 
থাষ্টাবদে গ্রেট গ্থাঁশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ১৮৮০ 
খাবে জানুয়ারি মাসে গিরিশচন্দ্র সগ্দাগবি অফিসের 
কার্য তাশ করিযা তাহার জীবন বঙ্গীষ নাটাশালার 
উন্নতির জন্য সমগ্রভাবে উৎসর্গ করেন। এ সালে তিনি 
প্রতাপঠাদ জহুরীর অন্ররোধে তাহার ভ্তাশন্যাল খিয়েটাবে 
বেতনভুক্ স্থায়ী কাধাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ কবেন। ইহাব 
পর ১৮৮৩ হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্ধ দীর্ঘ পচিশ বৎসথে তিনি 
স্টার, এমাবেন্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর প্রভৃতি রঙ্গালয় 
পরিচালনা করিয়া ১৯*৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মিনার্া 
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থিষ্পেটারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাবের 
৮ ফেব্রুয়ারি তাহার পরলোক প্রাপ্তি পর্বস্ত তিণি মিনা 
থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 

১৮৭৭ গ্রীষ্টাব্ধে রচিত 'আগমনী' তইতে ১৯১২ শ্রীষ্টাবে 
রচিত 'গৃহলক্ী' পধন্ত গিবিশচন্ছ্র আশীখানিরও বেশি 
নাটক বচনা করিয়াছিশেন। নিজে অভিজ্ঞ নট ছিলেন 
খলিয়! তাহার সংলাপগুলি অতিশয় স্বাভাবিক, সাবলীল ও 
হায়গ্রাহী হইযাছে। পৌবাণিক নাটকমমহের গন্তীর 
সংলাপ বচনার অন্ত অমিবাক্ষব ছন্দ আশ্রযে তিনি এক- 
প্রকাৰ নৃতন ছন্দ প্রবতন করেন। নাটকের অন্থরগত 
ংগীত সমৃহেও তাহার বিশেষ গুণপনার পরিচয় পাওযা 

যায়। তাহার নাটকসযুহের মধ্যে 'দক্ষষজ্ঞ। পাগুবের 
অজ্ঞাতবাস, “জনা, 'পাগুবগৌরব*,) “চৈতগ্তলীপা, 
বুদ্ধধে বচরিত', €বিদ্বমঙ্গল', 'শঙ্ব রাচাব”, প্রফুল্ল”, হাবানিধি?) 
'বলিধাণ', গ্রিহলক্মী, “সিরাজদ্দৌলা?, গত্রপতি" মীর- 
কাশিম, “কালাপাহাড' ইশাধি সমধিক বিখ্যাঠ। 
শেকৃমপিয়রের নাটকেব অত্যাশ্চষ সার্থক অন্ুবাধ 'ম্যাকবে' 
ঠাহাব আব একখানি বিখ্যাত নাটক। 

১৮৮৪ গ্রীষ্টাকে স্টার থিয়েটাবে “চৈতন্তলীলা" অভিনীত 
হয়। রামকষ্জ পরমহংসন্ণেও একবার এই অভিনষ 
দেখিতে আমেন এবং খন হইতেই গিরিশচন্দ্র তাহার 
প্রতি প্রবল ভন্তি অন্রুভব কবেন। এই সময হষ্টতে 
গিরিশচন্দ্রের নাটকে পরমহংসদেবেব প্রভাব হুম্পষ্ঠভাবে 
পক্ষিত হয। 

গিরিশচনুর অধিকাংশ নাটকই বঙ্গমঞ্চ পরিচালণাব 
জন্য প্রয়োজনের তাগিদে রচিত । নাটক বচনাকাপে তিনি 
নটনটাদের শিক্ষাদীক্ষা ৪ যোগাতার কথা মনে বাখিষা 
ংলাপ রচন। কবিতেন বপিয়া শোনা যায় । এখনও পযস্থ 

গিরিশচন্্ বাংলা নাটকের গেছে ষুগত্রষ্টা অপ্রতিদন্বী নঢ, 
নাট্যকার এবং বঙ্গালয় পরিচালকের স্থান অধিকার করিয়া 
রৃহিয়াছেন। নামচিক্তিহ 'গিবিশ-পৌরোগ্ানে" তাহার 
মর্মরমূতি প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার পৈত্রিক বাসভবনে ঠাহার 
বানকক্ষটি জাতীয় স্থৃতিশৌধ কপে সংরক্ষিত হইযাঁছে। 
দ্র হেমেন্দ্রনাপ দাশগ্ুপ, গিরিশ-প্রতিভা, কলিকাতা, 
১৩৩৫ বঙ্গাব' ; ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্য, 
শালার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাবব | 

ক।ণীপদ সেন 

গিরিশচজ্জ বন্থু (১৮৫৩-১৯৩৯ থ্রী) বর্ধমান জেলার 
বেরুগ্রামে ১৮৫৩ খানের ২৯ অক্টোবর গিরিশচন্জ 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জানকীগ্রপাদ বন্থ। 

গিরিশচন্দ্র বস্থ 

হুগলি কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৮৭০ শ্রীষ্টাবে তিনি এপ্টান্স 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাষে হগপি কলেজ 
হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ, পাশ করেন। তৎকালীন 
শিক্ষা-অধিকর্তী কটকের র্যাভেন্শ কলেজে তাহাকে 
উদ্দিদদ বিদ্যা অধাপক নিযুক্ত করেন। এই কলেজে 
অধাপন। করিবার মময়ে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র উদ্ডিদ 
বিজ্ঞানে এম. এ, উপাধি পাভ কবেন। ১৮৮১ খ্ষ্টাবে 
কৃষিবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভে জন্য তিনি ইংল্যা্চ যাত্রা 
করেন। ১৮৮২ শ্ীষ্টাকখে তিনি ইপ্যাণ্ডেক রধ্যাল 
এগ্রকালচার।ণ সোসাইটি পবিচাপিত ডিপ্লোমা পরীক্ষায় 
কৃতিত্বের সহিত ট্রন্বীণণ হইয়া! বৃত্তি নাও কবেন এবং 
সোসাইটির আজীৰন সভা মনোনীত হন। ১৮৮৪ থ্রীষ্টাবে 
সবশেষ পরীক্ষায় তিণি প্রথম স্থান অধিকার কবেণ। 
গিরিশচন্দ ১৮৮৪ থ্রীাধে দেশে প্রনা।বন কবিশেন। 

১৮৮১ গ্রাষ্টাৰে গিবিশচন্ত্র বঙ্গবাসী খল স্কাপন করেন, 
১৮৮৭ গ্রা্াব্ষে বঙ্গবাী কলেজ প্রাতহঠিত হয। সুচনা 
হইতেই বঙ্গবাপী সবল ৪ কপেজে নিক্জান শিক্ষার প্রন্তি 
বিশেষ গুরুত্ব আবোপ করা হইখছি। খলে হাতঠেকণমে 
প্রাথমিক কৃষিবিদ্ধ! শিক্ষাদদাোনেণ বাবস্থা হণ । ১৯৫৫ 
গ্টান্বে গিবিশচন্দ্ে উদ্যেগে ইণ্টাবন্মডিন্টে পপামাথদের 
জন্য কন্লে জীব শিদ্'রু ৪1শ খোলা হ।1 ১৮৭ ইহ 
১৯৩৩ খানা অনি তিনি খঙ্গবাপী কলেজের এবাক্ষ 
ছিলেন। অবসব গ্রহণে পরেন ধহ কলেজের মঠিত 
তাহাব ঘনিষ্ঠ সযোগ ছিশ। ১৯০৪ খ্রীষ্গান্দে কলিকাতা 
বিশবপিগ্াালযেপ বিধান প্রশখনে তিনি লখযোগা ইমিকা 
গ্রহণ কবেন। দীর্ঘকাল ধরিযা তিনি বিশ্বশিছা(শছষণ সিনেট 
৪ পিপ্তিকেট সভাব সাস্য হিলেন। 

গিরিশচদ্রের বিজ্ঞানসাথন1 প্রধানত: কষিশিদ্যাব প্রতি 
নিবদ্ধ ছিল। দেশীর গাহপাপা ৪ ব্যকিগত পধবেন্গণের 
উপর ভিন্বি করিয। ছাত্র-ছাত্রীদেব জন্য তিণি 'ম্যান্ুখপ 
অফ ব্টানি' নামে একটি গ্রন্থ ৰচনা কবেন। 

ভারতবর্ষে ফিব্যধস্থার উন্নতি সাধনের জন্ত জন- 
মাধারণকে শিক্ষিত কবিবার উদ্দেশ্টে গিরিশচন্ত্র 'কষি 
গেজেট? ( বৈশাখ ১২৭৯২ বঙ্গাৰ ) নামে বাংলায় কবিবিষ্তা 
বিষয়ক একটি সামগ়িকপর প্রকাশ করধেন। ইহার পূর্বে 
ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতার বিধয়ে তিনি ছুইটি ভ্রমণকাহিনী 
বিলাতের পত্র” (১২৮৩ বঙ্গাব) গ ইওরোপ ভ্রমণ? 

(১২৯১ বঙ্গাৰ্) রচনা করিয়াছিলেন । বাংলা ভাষায় 
প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভূবিষ্ঠা বিষয়ক গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব গিরিশ- 
চন্দের। তাহার 'ভূ-তব্' প্রথম ভারে (১২৮৮ বগা) 
প্রত্বজীববিদ্ধা। সম্বন্ধেও ননদ আলোচনা আছে । মাতৃভাষায় 

১৩৩ 



গিরিশচন্দ্র বি্যারত্ু 

উদ্ভিদবিদ্যা 9 কৃষিবিগ্য1 বিষয়ক গ্রস্থবচণার ক্ষেতে তিনি 
অন্যতম পথপ্রদর্শক | এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
'কুষি-সোপান” (১২৯৫ বঙ্গাব ), 'কষিপরিচখ” (১৮৯০ শ্রী), 
'কৃষিদ্শন' ১ম ভাগ (১৩০৪ বঙ্গাব্), গাছের কথা 

(১৩১৭ বঙ্গাব্ষ ), “উদ্দিদ জ্ঞান” প্রথম (১৩৩০ বঙ্গান্ধ ) ও 
দ্বিতীয় পৰ (১৩৩২ বঙ্গান্ধ) ইত্যাদি গ্স্থগুলি। বি. এ. 
ক্লাশ অবধি গিরিশচন্দ্র মা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষ। দিতেন । 

১৯৩৫ খ্রীষ্টাঝে বিটাণিকাপ সোমাইটি 'অফ বেঙ্গল 
প্রতিষ্ঠি হ হইবার পর গিরিশচগ্র ইহার প্রথম সঠাপতি 
নিধাচিত হইয়াছিবেন। 

১৯৩৯ থ্রাষ্ঠাবকের ১ জানবাধি তাহার মুড হষ। 

দ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান, কলিকাতা, 
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শিরিশচজ স্যাবতু (১৮২২ ১৯০৩ থা) সাস্্বণ পক্িত 

4 শিক্ষার শী চব্বিশ পরগনা ছেশাব বাঙ্পুব গাছে 
১৮২২ খ্রী্টান্খের ১৬ সেপ্টে্গব হাব জন্ম তয। পিশখাব 
শাম বামশন নিগ্ভাঝাচস্পাঁ*। গিপিশচন্দ ম্বৃত ন্যাকবখ, 
কাবা, মণাকার। ম্বায় ৪ স্বহি প্রতি 'অধাদন করা 

১৮৪৫ খ্রীষ্ান্সে বিছ্যাবতু উপাধি লাঙ বরুন । ভন ঈশ্বব- 

চন্দ বিদ্যাসাগর মহাশবেবু সহপাঠী ছিলেন । পাম প্রকাশ 
সম্পাদক দ্বারকানাথ বিত্যাই্যণের স্থণে টিন ১৮৪ 
বীষ্টাবধে শশবৃত কলেছে, গন্থাধাম নিবুক হন ৪৩ পদ 
১৮৫১ খ্াগ্গাকের যে মাস পযস্থ বঘধিছ্ি ত ছিতলল | ১৮৫১ 
গাগা বা।করণ অধাপক নিথুও হণ এব ১৮৮১ আটা 

পয ব্াাকবণ, মাহিতা শম্মণংকাণের অলাপক কপে কাছ 

করেন। "স্কৃত যন্ধ' স্থাপনে তিনি বিগ্ধামাগব যহাশশের 

প্রধান সহযোগী ছিশেন। ১৮৫৬ খাবে “বিদ্যা পাত্র মতা এ 

পরে "গিরিশ বিছ্ারত্র যঙ্ব' নামে প্রেস স্থাপন কবেন। 
তৎকালে বহু সংস্কৃত ও বালা পুস্তক এ গেসে দিত 
হয়| তিনি বিচ্ভামাগব মহাশযেব বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে 
সহিত সংশ্লি্টু ছিশেন। গিরিশচন্দ্র স্বগ্ৰাযের দরিদ 
ব্যক্তিদের সাহাযোব জন্য দশ হাজার টাকার 'দরিদ্র- 
ভাঙার" স্থাপন করেন। ১৯*৩ ত্রীষ্টাঝের ৩ ডিসেম্বর 
তাহার মৃত্যু হয়। গিরিশচন্দ্র কর্ঠৃক প্রণীত ও সম্পাদিত 
গ্রন্থাবলীর মধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য . রখুবংশ" (ষলিনাথ 
টাকা সমেত, ১৮৫২ খ্রী), 'দশকুমার চরিতের বঙ্গাতবাদ 
(১৮৫৬ত্ী)) 'বিধব। বিষম বিপদ" (নাটক, ১৮৫৬ তরী), 

ভা ৩১৮ 

গিবিশচক বেদান্ত তীর্ঘ 

'শবসাব' ( সংস্থহ-বাণ লা অভিধান) ১৮৬০ শ্রী )) 
ব্যাকপণ? (সবল সস্বৃত টীকা সত) ১৮৭১ শ্রী )। 

দ্র ব্রজেঞ্জনাথ বন্দ্যোপাধার,গিবিশ্চন্জ বিছা পৃতু) লাভিন্য- 
সাধক চরি “গালা ৩০, কলিকী *৭১৬৫০ বঙ্গা্ধ । প্রজেন্দপাথ 
বনদেযাপাধাধ সবলিল, সম্ুঠ কলেজেণ ভন্হাস, ১ম 
খণ্ড, ১৯৭৮ । গোপিকামোহন ভট্টাচাণ সংকলিত, সত্কুত 
কলেজের ই ওভাস, ২ন থপ) ১৯৩১ | 

“ুগ্ববোধ 

গোপিক।াদ হন ম্টাচাধ 

গিরিশচজ্জ/গিরীশচজ্দ্র (েদান্তভীর্থ নানা শাঙ্দীগ 
গগ্থর প্রচারক পু পটেল ভারতীম লনর্বিবিতিনি দিক 

সপ্পর্বে গনেবণাষলক শিশির গ্রন্থ এ হবন্ধের চবি তা | 

বীর পল পাজিস্মানের আন্থশত আযমপসি জেপাৰ 

'আস্টভি 1 থাষেব এক প্রসিগ্গ তাঙ্ক পিছ তবশে ভহাব 

জনা । 
খা "শাম! খিক সাত গ্রস্বকাল 

'অগ্তম পণপুকষ। বশ শকান উহাৰ 
হতে পশম | উহার অঙ্গন সহীশচন্্র মিগাছ ভূষণ ও 
খাদ্য গুপ্ত হিলেন। ৭ সম্পর্কে ভাতার ঝচিত 
কিছু বিছু ৩ম্ব প্রকাশিণ হহখাঙ্ছিল (বঙ্গীষ সাঠিতা 
পরিষপ গ্রগারঠার অগ্নি থকৌপহাগ হইস্তা ১৩৩৫ 
বঙ্গ ।। দইবা )। গিবিচন্দ বাজশাহী লালী তেমন্তবুনাবী 
সস ত বলোনল গর্।াশক 25খন। 
অষ্ঠসন্থাণ জামা *ব সাতশ হল ঘশিগভাব স থ্রি ছিলশেন। 

হাল স্পাদ+ ৭ায শব্েখানি শাকবণ, 

স্ব "গ্রন্থ গ্ুকা শত হয গ্রুপ সোনাম ডাষাবুল। হশিষা- 

টিক সাসা” রী ৯১২ শী), "শাবাতম্ম (কাবন্দ বা 
সোস।ইটি, ১৯১৩ খ্বী), কণ্চডাজণিনঙ্ক (পাঠান তত 

৬61,17৬, ১৯১৫  ী ) এব” শনদব শুপদ্বর গ্রাথশ্চি৪প্রক বণ 

( বরেন্দ রিপা সংশাহটি, ১৯২৭ ঘ্বী)। 
[শি পৃ্াপন্দব পাসিল শরস্থ শ তরগিষ্ীমনি্ ঘি শষও 

চর্শকণণেধ নঙ্গাতি্দ * হিপ্পনীমুক্ধ এহন সংঙ্ধবণ কাশ 
করিঘাছদপন। টিন পাশ সতীহউন্দ সিকগাদ্গ ই শেল 
সহ * মিশিন্৬াবে '*ছকপতক নামে হগগ্রন্থমালার সাঠবা 
স্গ্রণ শকাশের কল্প কবিষাছিলেন । এই গ্রন্থমাশার 
প্রথম গ্রন্থ সিরহ্থ ঠী তঙ্গ। প্রন্গাশিত হইখাছিশ (১৩২ 

বঙ্গাব্ধ )। “গ্াচীন শিল্পপবিচয? (১৩২৯ পঙ্ষাদ) গ্রন্থে 
তিনি প্রাচীন ভাবতবাসীব ব্যধহ'ত নানা দিনিতলব পবিচয 
দ্যাছেন। “বে ছুগোৎমব” (১৩৩৩ বঙ্গান্ধ ) পুক্তিকায 
তিনি দুর্গোৎসব সংক্রাশ্থ বিঙিন্ন বিষখেব আালোচনা 
কপ্রিযাছেন। শভববোধিনী পনিকায় প্রকাশ তাহা 

পু্নণ্দ তহার 
স্ছান পৃননন্দ 

বীতেএ[5ল কলকল 

তক ৭ 

১৩৭ 



গিরিশচন্্র সেন 

তান্ত্রিক দর্শন, পুরাণপরিচয়, বৃক্ষাযুবেদ) প্রাদেশিক দেবতত্ত 
প্রস্তুতি প্রবঞ্ধ কোনও পুস্তকের অন্তচুক্ত হয় নাই। 

চিদ্ভ।হরণ চফবছী 

গিরিশচজ্জ সেন (১৮৩৫1-১৯১* শ্রী) চাকা জেলার 
অন্তর্গত পাচদোন। গ্রামে সম্ভবতঃ ১৮৩৫ শ্রীষ্টাকে ভাই 
গিবিশচন্দ্রের জন্ম । ছাহতীবনে [নি ফাবসী ও সংস্কৃত 
ভাষা শিখিযাছিপেন। কঙহ্ধজীবনের প্রারষ্ে মযমনমিংহ 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটর কাছারিতে কিছুকাল নকলনবিশের 
কাজ এএং মমমনমিংহের জেণা খুনে শিক্ষকতা কবেন। 
প্রথম জীবনে গিবিশচগ্্র প্রাঙ্গ ধর্জের প্রতি বিবপ 
ছিদ্নে। কিছ্ধ মযয়নলিণুত কেশবচন্দের (১৮৬৫ খা) 
ও বিজখ$ষণ গোন্বামীব ( ১৮০৭ শ্রী) প্রচাবকাধ তাহাকে 
গভীবগাবে প্রভাবিত কবে এব তিনি ১৮৭১ শ্রীষ্টাবে 
ব্রাঙ্গ ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৭৪ গ্রাষ্াব্খে কলিকাতায় 
আসিয়া কেশবচন্দ্রের নিকট প্রচারক ত্রত গ্রহণ কবেন। 
কেশবচন্দ্রের সবধর্মসমন্থযের মাদর্শে নিনি উদ্বদ্ধ হইযা- 
ছিলেন । মুসলমান ধঙ্ই হাহার অন্ুশীপনের বিশেষ 
ক্ষেত্র হিসাবে কেশবচন্ কতৃক নির্দিষ্ট হয। গিগিশ- 
চন্তর আববী ভাষা 9 এসলামিক ধর্মশান্ব পাঠের উদ্দেশে 
লখনৌ এ যান (১৮৭৬ শ্বী)। লখনৌ হইতে ফিরিয়া 
৬ বংসবেব অক্লান্ত পরিশ্রম ১৮৮১-৮৬ খ্রী্াবের মধ্যে 
তিনি “কোর আন্-শরীণণ-এর সটীক অনুবাদ প্রকাশ 
করেন। ইহাই কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদ এবং বাংলা 
সাঠিতো ঠাহাগ সবশ্রেচ দান । আবরবা ভাষা ও ইসণামী 
ধর্মশান্ত -বেন্তাগণ এই অগবাদের প্রামাণিক ৩ স্বীকার 
করিয়াছেন এব উার গর্থ সঙ্কণণের (১৪৩৬ খী) ভূমিকা 
লিখিধ! দেন মোহাম্মদ আক্রম খা। আরবী-ফশএসী-উ্দ 
হইতে তিনি আবও যে সকণ ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ বা! স২কলন 
করেন “সবে তাপ্মমাল।” (১৮০০-৯৬ শ্রী) মহাপুরুষ 

চরিত € ১৮৮২ ৮৭ শ্রী) ও হিদিন্ বা মেসকাত্ 
মলাবিহ* (১৮৯২-২৮ম্রী) উল্েখযোগা। খামমোহন-প্রাত 
ভু আাধ্উপ্-বুমাহ হিধীন' নামক গ্রন্থের শিরিশচগ্দ্র কত 
বঙ্গাতখাদ 'ধর্ম তর পর্কার ১০২০-২১ শকে প্রকাশিত 
হয়। “শ্রম বাঅকঞ্চ পবমহ সেও উক্কি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী" 
(১০৭৮ খ্বী) ঈহছার আর একটি উদ্গেখযোগা গ্রন্থ । 

নাখী-সমাজেব আব্যাগ্িক ও নৈতিক কল্যাণলাধন 
গিবিশচন্ছেব মন্বতম ব্রত ছিশ। এই লক্ষা সিদ্ধির জন্তু 
তিনি “মহিলা? (শ্রাবণ ১৩২ বঙ্গাৰ) মাপিক পত্রিকা 
সম্পাদনা ও পখিচালনা করিয়াছিলেন। ১৯১৭ খ্রী্াবের 
১৫ আগস্ট তাহার মুহা হুয়। 

গিরীজ্রশেখর বস্তু 

দ্র ভাই গিবিশচন্ত্র সেন, আত্ম-জীবন, কলিকাতা, ১৩১৩ 
বঙ্গা ১ সতীকুমার চট্রেপাধ্যায। ভাই গিবিশচন্ত্র সেণ, 
কলিকাতা । 

হরণ চঞঙবশা 

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪ শ্রী) কবি 

গিরীজ্রমোহিণী দামী ভবাশীপুবে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার 
যাহা-কিছু শেখাপডা, গৃহে পিতা এবং স্বামীর নিকট। 
১৮৮৪ শ্রীষ্টাঝে স্বামী নবেশ্চন্দ্র দের মৃত্যু হইপে রচিত 
হয় বিখাত শোক কাবা 'অশকণ | কবি অক্ষষশুমার 
বডাপ অশ্কণারু কবিতা শিবাচন কবিষাছিলেন। গিপীন্দ্র- 
মোহিনী অন্তঃপুরবাপিণী প্ধপে খাকিত্ন। সেকন্য তাহার 
কবিত| অপেক্ষ কত বৈচিন।হান গাহস্থাচিতর সম্পন্ন এব, 
আম্মগত। পরবতী কবিতা বনীপ্দ প্রভাব ম্বীইত হইয়াছে । 
স্বঁকুমারী দেবার সহিত ভাহাব গ্রগাত সখা ছিল। 
গিবীন্দ্রমোহিনী ছবি মাকিতেও গাবিতেন। ১৩১৪ 

হইতে ১৩১৬ বঙগান্ধ পর্ন্ত তিনি “দাহবা' পলিন] সম্পাদন। 
করিয়াছিলেন। 

তাহাপ্র গ্রশ্থমংখা| ॥শ । টপিক হিশু মাহাার পলাবশী' 
(১৮৭২ খা), “কবিভাহার (১৮৭৩ শ্রা), 'ভাণ*বুগরয? 
(১৮৮২ শ্রী), 'অশ্কণ।” (১৮৮৭ শ্রী), 'আঙাণ? ( ১৮৯০ 
গ্রা) “হ্বদেশিনী' (১৯০৬ খা) ও "সিগ্কুগ থা? (১৯০৭ ঝ)। 

দ্র ব্রজেঞ্রনাথ বব্োপাধায,। গিবীশ্গমোধিশা দাসী, 
সাহিতা-সাধক-চরিতমাপা ৫৫, কলিকা ঠা, ১৩৫৩ পঞ্গান্ধ) 
যোগেন্দনাথ গুপ) বঙ্গের মহিলা কবি, ১৯৫৩ । 

ভধা ৩ম দহ 

গিরীক্দ্রশেখর বনু (১৮৮৭ ১৯৫৩ খা) কক্স ৩০ জা্জণারি 
১৮৮৭5 মৃদ্তা ৩ গুণ ১৯৫৩। শিগা 5ন্ুশেখব দাবভাঙ্গা 
মহাবাজের দেওযাণ ছিনেশ। শাহাব ভুশীন পপির 
€ কন্যা! ও ৪ পুস্রেব মধো গিবীন্রশেখব সব চশি্ সন্তান। 
বিহারে দারভ।ঞ্গাতে তাচার জন্ম হয । স্কুলের ছাণতাবস্থাতেহ 
তিনি জাছুধিগ্যা শিখিয্াছিবেন- শানা শভাষ এ আন্মীয- 
বন্ধুষহণে জাছুকীড়া দেখাতয়া আনন দিতেন । ১৯০৫ 
শীষ্কান্দে কলিকাত! প্রেমিডেনি কলেজ হহতে বি. ণস্লি. 
পাশ করিয়া ১৯১০ খ্রাগ্ান্ষে কশিকাতা মেতিকাপ কলেজ 
হইতে ডিগ্রি লাভ করেন। 

সেই সময়ে মাণসিক রোগ চিকিৎসার বিশেষ কোনও 
শিক্ষাকেন্ত্র ভারতে ছিল পা। বই পড়িয়া ও শিগ্গের 
চেষ্টায় তিনি এঁ রোগ চিকিৎসা শুরু ফরেন। ওধধ দ্বাব! 
চিকিৎনা করা ছাড়া তিনি জাছুবিগ্ঠায যে সংবেশন 

১৩৮ 



গিবীন্রশেখর বনু 

(ঠিপ্নটিজম ) শিক্ষা করিয়াছিলেন 'তাহা ও মানসিক রোগীর 
চিকিৎসায় প্রয়োগ করিতেন । তখন দিগমুণগ্ড ফ্লয়েড 
-প্রবতিত মনংসমীক্ষা (সাইকো-আযনাপিসস ) প্রণালীতে 
মানসিক বোগ চিকিৎমাব বিষয ভাবতে বিশেষ কিছু কেহ 

জানিতঠন না। জার্দান ভাষায লিখি» পুস্তকাদি ও ৩খন 

ইংবেজীতে অনুদিত হয় নাই । গিরীন্শেখর নিজে 
মানমিক পোগ চিক্খসাব যে-প্রশানী প্রমে উদ্ভাবন করেন 

পরবঙ। কালে তাহার সহি ত ফষেড-প্রবতিত মনঃংসমীক্ষার 
যথেই সমন ছিল এবং গিরীন্গশেথবও অনেক ক্ষেত্রে 
ফ্রমেডেব গ্রণাশী এ তব মাণিখা লইযাছিলেন। 

১৯১৭ খ্রীষ্টাদে কশিকাতা বিশ্ববিষ্যালযের মনোবিগ্ঠায 
এম. এসসি. পরীক্ষায় পাশ করার পর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে 
বি্শ্ববিগ্যাপধের ডি, এমসি ডিগ্রি পাত করেন। মানস- 

খায় 'অবদমন মন্বন্ধে পিখিত উাহার “কনসেপ্ট অক 
লিপ্রেসন' (১৯২১ শ্রী) পুঞ্চকটি বিদ্বংসমাজে বিশেষ 
সখাদখ লাও কণে। 

গিপীল্শেখর ক্রমে একাগ্থভাবে মানসিক বোগের 
চিকিংস।ত্5 আখনিমোগ করেন। ১৯৯১ খ্রীষ্টান হইতে 
টনি যযে্র লহি* পহালাপ শুক কবেন। ১৯২২ 

গ্রাঈটান্দে সামান্া কষেকলন উৎসাহী বন্ধু ৪ বিশ্ববিছালবের 
শি কর্দিগণ সহযোগিশায “ভাবতীযষ মনঃসমীক্ষা সমিতি, 
১৭ পাশা পাগাণ তেন কলিকাতা ৯ ঠিকানায় নিক 
বসন্বাদী:ই স্থাপন করেন ৪ সেহ বৎসরেই এই সমিতি 
গান্ুড) তক মনসমীক্ষা সখেধ অনুমোদন লাভ করে। 
পাব হাহাব চেইনেউ ১৯৭০ শ্বীগাবে বাজশেখর বন্তব দান 
কর। খাড়িতে জাতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি চাশিত লুগ্দিনী 
পরর্ক নামে ৩ শধ্যামু্ত মানমিক হাসপাতাপের গ্ুতিষ্ঠা 
হঘ। ১৯৮২ খ্রা্াক হইত এই হামপা ভালে ১৭৫টি শযার 
বাবস্থা হইযাছে। ১৯১১ হহতে ১৯১৫ বগা পধন্ত ড. 

ধন্থ কপিকাতা মেডিকা।ল কলেজের শারী ববিষ্ঠ। বিভাগের 
শিক্ষকতা করেন। ১৯১৭ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টা্দ পর্স্থ 
কলিকাতা বিশ্ববি্ঠালয়ের মনোবিগ্া বিভাগে মন্বভাবী 
মনোবিষ্ঠা (আবনর্যাল সাইকপজি ) ব্যিষের অধ্যাপক 
ছিলেন । ১৯২৯ খ্রীষ্টাকঝ হইতে ভিপি উক্ত বিভাগের 
অধাক্ষপদ লীত করেন ৪ ১৯৩৯ খ্রাষ্টার হইতে এ 
বিভাগে প্রবতিত প্রফেমব পদে ১৯৪৬ খ্রীষ্টা+ পর্যন্ত 
অধিষ্নিত থাকিষা অন্থস্থতার জন্য অবসব গ্রহণ কবেন। 

মনংসমীক্ষার বিষয় ফ্রযেডের সহিত তাহার মতের মূল 
পার্থকা দেখ! দেয় মনের অবদমন ক্রিয়া সম্বন্ধে । স্রয়েডের 
মতে সমাজ, ধর্ম, নীতি) শি ইতাপ্দির প্রভাবে মানুষের 

সমাজ ধর্ম ইত্যাদির বিরোধী নান! ইচ্ছা অবদমিত হইয়া 

গির্জ। 

নিজ্ঞন মনে ( আনকনন্স ) রুদ্ধ হ্যা মান। কোন 
শক্তিকে দমন করিতে হইলে মেমন কেরবমাল কস পাক 

বিরদ্ধ শত্তর দ্বারাই 'তা| কপ সঙ্গবপব, 02লই মানেল 

নান] উচ্ভাশক্ষির সন্বন্ধেও গিবান্দন্ধণ এ «কত এব গা প্ণ্প 

করিয়া বলেন, কোন ৭ উচ্ছান গবৃগ্থণ হহমা পাকলে 

সেহ ইচ্ছাপ ঠিক বির ইচ্ডাই £5 আঅন্দখন খ-াহযাছে। 
যেমন শ্যামকে আঘাত করিণার হুচ্ছ। ঘখন বামে জাগে, 
তখন শ্রমের দ্বাথা আঘাত পাহবার ৮০৮ কমের 
মনের অগ্করালে থাকিথা কাজ করে- £হ দুই পিরুগী 

ইচ্ছার (যথ। আঘাত করা ৪ দাধান পাণর') প্রভাবে 
উদয় ইচ্ছাহ পামেব ধান 'অবদামিত হহঠযা যান, পি 
কোনও হচ্ছাই সক্রিধ হহঠত পাবে শা হা হুহ শিকন্ধ 

হচ্ছার মধ্যে যি কোনও একটি হচ্ছ বব তব হঘ বে 
তাহা কাধে প্রকাশ হহযা পড়ে । গিব।দ্শেখরেব » 
আমাদেণ প্রত্যেক ইচ্ছাবই বিরুদ ঈচ্ছা আামাদেল » 

আছে। উহার! যুখাভাবে মনে অপন্থান কবে গিতীন্দ- 
শেখর ভাহাব এই মতবাদকে 'বিকক্ধ ভচ্হাবাদ? (থিতোর 
অফ অপজ্িত উইশ ) গামে আখ্াত কর্পবাছেন। এই 
মতবাদ অনুসরণ করিশে জ্ধেড-প্ুবতিহ মনঃসমীন্মার মতি 
জটিপ ধাবণার অনেক গুলিহ 'মনেকা'শে সইজ হহবা যায। 
ফ্রয়েড এই বিকুছ্থী উচ্ছাবাদকে সম্পূর্ণ প্ীকাৰ কবিতে পা 
পাবিলেও এই মতবাধ যে বিশেষ ৪ বিল্বুত -কপে পরাক্গ] 
করিয়া দেখা প্রবেজন তাহ গিবান্রন্খবকে শিখি ও 
তাহার চিঠিঠে স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিবছেন | ভবিষজ 
মনোবৈজ্ছানিকগণ এই মতবাদের মুলা নিকপণ কবিবেন। 

গিনীন্ুশেখর কেবল বৈজ্ঞানিবই ছিলেন না। স্থপি 
(১৯২ শ্রী) ইত্যাদি বালা * ই'বেজী মনোবিছাব 
পুস্তক্ণ ছাড়াও লাল কালো? (১৩৩৭ বঙ্গাদ 7 পুরাণ 
প্রবেশ” (১৩৪১ বঙ্গাব্)। ভগণদ গাও (১৩৫৫ বঙ্গাফ)। 
মনোবিজ্ঞানের দুটিতে ইংরেজীতে লেখ। যোগন্থ্ (১৯৫৭ 
খ্রী্াকে প্রকাশিত ) ই'ভাদি অন্যান্য গ্রন্থ তাহাণ বিশ্বৃনূ ও 
গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য ধ্েঘ। ভাবতীষ দশন তাহা 
বৈজ্ঞানিক চিন্ত।ধারাকে৪ যে কত পরিমাণে প্রভাখি 5 
কব্যাছিল তাহা হাহার বিভিন্ন পুস্কক এবং গশিউ 
থিয়োবি অঃ মেপ্টাল লাইফ" (১৯৩৩ শ্রী) ও অন্যান 
প্রবন্ধ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা ঘায়। 

75 

ঞ্ে ঞ 

শট 

রি 4 

গির্জা খরষ্টানদের সমবেত উপাসনা গৃহ বা প্রাথনা- 
মন্দিব। ইংবেজী চার্চ (0:01) শব্ষেন অর্থ যখন 
উপাসনাগৃহ তখন তাহার বাংলা প্রতিশব রূপে গিক্তা শব 

১৩৬৯ 



গির্জ। 

ব্যবহৃত হয, কিন্তু চাচ বলিত যেখানে গ্রীষ্টীয ধর্মস'ঘ 
বুঝায, সেখানে মণ্ডলী কিংবা শ্রীষ্টম লী শছ বাবহত হয। 

গির্জা শবটি প়গীজ ইগ্গেজা (10162 ) এখং মূলতঃ 

গ্রীক এবলেসিযা শক হইতে উৎপন্ন | বাইবেলের দ্বিতীয় 
ভাগে এই গ্রীক শঝেব অর্থ ছিপ খ্রীষ্টবিশ্বামী ম ঘ, পরবতী 
কালে গ্রীক, লাতিণ এব পাতন-উদ্ুঙ ভাবাসমূহে এই 
শবেব দ্বাণা বিশ্বামী-সঘ এব উপামনাগৃহ - এহ ছুই অর্থই 
এচিও হয। ই*বেডী জাঞ।ণ ডা প্রতি ভাবাশ অপর 
একটি গ্রীক শক ক্যুবিধাকাশ (অথাৎ শ্রঠব গুহ) 
হইতে কাক (101), 1৮ (০0) ইতাাদি শঙগ্রশি 
আশিযাছে। 

গম যুগেণ খ্বাইভভ্তেশা হগলীতের ধনাজগুহে 
( দিপাগগ )1+-০1 নখধীক্ষিত কোনও গৃহস্থের লাডিতে 
৪ ঠব দিবসে সমবেত হঠাত দ্রিহুপ ভোলা (ল$জস-সাপার) 
অনুচাণের জঙ | শ্রীষ্ৰানদেশ লিজন্ব £খম গির্জাগুপি 
বোমীয "ঘর লিকাব অন্তকবণে ঠিমিত হশ, এইবপ 
বোমীয় 'আকানেব প্রাচীন গিঞজাব ন'ম পানলিকা। 
চতুঙরজ বাধিপিক্চ। গপবক্তী কালে মষ্টবোণ এসং এন্তাকার 
গির্জা কপান্তবিত হখ। “মে এমে শিজাব বাহ কাব 
পিঙিন্ন দেন ও জাতির ছ্বাপনবিদ্চা শঞুসাবে গবিণতিত 
হইধাছে | মধাযুগে পাণ্চান্তা জগর্েৰ বু নগবে থে সব 
ধর্মনািব নিগিত হঘ, «সই বরা ও শুন্দব গিঞাগুশি 
(গথক কাধিঙ ল্ল ) বিশ্ষেভাবে প্রসিদ্ধ। 

ভিন্ন তিল্ন গিজার নানাব্ধি নাম চলিত । ধর্মপাপ 
( বিশপ )-এব ধর্মামন যে গির্টা প্রতিষ্ঠিত সেই গির্জার 
শাম ক্যাখিাল ১ মণ বা আম -সংলগ্র গির্জার নাষ 
মিনস্টার ১ বড গিঞ্জার মন্থগত কিবা পপক এ মু 
ওজলালফের পাম চ।াপেল , বীবনঙ্াণে ব প্রার্থলাসষের নাখ 

শ্রাইন'। এক একটি গির্গা খ্রীষ্ট, খ্রা্ইজননী যাবীযা, কিবা 
কোন সাধু সাধধীব নামে পারচিত, ঘা ফ্লাহঃটল চাড। 
সেন্ট মেন্কু, সেন্ট পিটারুস্ ই তাধি। 

প্রত্যেক শির্প।ব প্রধান স্থানে একটি বেদি থাকে, 
এই বেদিতে “গ্ুব ভোজ” অনুগানের সময় হ্রীষ্টের 
স্মরণার্থে টৎসগারুত রুটি ৭ প্রাক্ষাবস রাখা হয়) বেদিতে 
ব| বেদির উপরে একটি ঞুশ-মৃত্তি থাকে । বহু গির্জ।় 
উপদেশমঞ্চ (পুনপিট ) আছে ॥ এই মঞ্চে দাডাইগা 
ধর্মযাজক উপামকম গুপীকে উপদ্দেশ দাণ করেন। গির্জার 
আর একটি বিশেষ স্থান পঙ্গণীয় : দীক্ষাকু ৭ (ব্যাপ্টিস্টি ) 
অর্থাৎ একটি জলকু গড বা জপভা গার, যেখানে দীক্ষার্থীরা 
খ্ীষ্টের নামে দীক্ষাঙ্গাত হয়| গির্জায় উপাসনাকালে যাজক 
৪ সেবকদের পরিধেয় বক্স এবং ব্যবহার্য পাএগুলি যে স্থানে 

গিলগিট 

'রক্ষিত হয়, তাহাব নাম তেত্রি (৮50) বা 
শ্যাক্রিস্টি (590:1915 )। সাধারণতঃ প্রত্যেক গির্জায় 
এক বা একাধিক ঘণ্টা থাকে) এই ঘণ্টাধবনিতে 
প্লীবাসীদের গির্জার উপাসনায় আহ্বান কর] হয় কিংবা 
দিণেব বিভিন্ন সময়ে প্রার্থনার কঙব্য ম্মরণ করানো হয়| 
অণেক খ্রীষ্টধমীর বিশ্বাস, খ্ী্টঘাগ (মাস হোপি কমিউ- 
নিন) বা 'প্রতর ভোজ'-এর সময উৎসগীকত কটি-বূপে 
স্বয" থ্রী 'মদশাভাবে বিরাজ করেন, তাই সেই পুণ্য 
গ্রসাদকগী কটি যে সব গিঞ্জায সসম্ম।নে রক্ষিত হয় সেখানে 
একটি প্রজলিত প্রদীপ বেদির কাছে গাখ! থাকে খ্রীষ্টের 
মতীন্জিয় উপস্থিতিব প্রতীক স্দাবক কপে। 

বা লাদেশের অন্যতম ক্র প্রুচীন গির্জা বাথেলে আছে। 
কলিকা "| শহবে প্রনোক খ্রীষ্টায় সম্বদায়ের গিজা আছে। 
প্রতি প্বিবাবে শ্রীগ'নেবা গির্জায় সন্মিশিত হইয়া উপামনা 
কবে, অপ্নক গিজজায় £তঠিদিনই উপাসনা হইখা থাকে । 

গিজাব প্রধানতম উপালপ| 'প্রঠহ তোজ' , ক্যাথপিক 
এরগ্গানেরা 'প্রঠর ভোলা? কে খ্রীগঘাগ বা মান বলে। 
উপাসনার সময় খরসগী এ গান হখ এব গনেক গির্জায় 
'আবগ্য'ল বাজাশ। হয) পাশ্গাখ্ো হত চাচ মিওজিক? 

-৬শু বিশেষ ৯৮ পুছদিন ধবিয। চলিমাছে | বাল দেশেব 

নানা] গির্জা ভার শীষ সংগত ৪ বীঁতিতে 
প্রইটব উপাসনামীত গ্রবন্তিত হতবাছে। 

গিজাব পরিচাপন। এ ন্য।খনিলাহোর চার গ্রলোকটি 
খ্রীগ্ণ মম্প্দাষের মতাগণ ব্হন কব্যা খাকে। সাধারণ *: 

এত 

"এক-একটি গিঞ্জাল পরিচালক কণে একলন ধর্যাজক 
নিযোদিত হণ াধশপ বা মত্ণীবিশেবেব কতিপন্ষের 
নিদেখে। সকল খ্রাঈট৬ক গিও 'র উপাধণাষ বিশ] দক্ষিণায 
গশ গ্রহণ কািতে পাবে । যাহাবা শ্রীঘধমী নব তহাহারাও 
গেছ স্টপাসশায় উপস্থি 5 থাকিতে পাবে। গিজা বা ধধ- 
থা ককে দঙ্গিশা দেখার ব্যাপারে কোনবপ বাধাবাধকা 
শাভ। চাদ] হিঠাবে অনেকে নিজ সামথ্য অন্রমারে 

কিছু ণাকিছু দান করে। অনেক গির্জার সঙ্গে নানাবিধ 
শিল্পা ও সেবা -কেন্দেব যোগ আছে। 

পিযের ফালো 

গিলগিট ৩৫*৫৫' উন্ধর « ৭৪২২ পূব । ইহা কাশ্মীরের 
অন্তর্গত বত হিমবাহ ৭ তষারপর্বতপূর্ণ স্কান। হুনজা 
ও গিলগিট নদীস*গমগ্তণে অবস্থিত এই স্থানটিএ অবস্থান 
অত্যন্ত একুহপূণ। অনেকশ্ুলি গিবিপথ দিয়া মধা 
এশিয়ার সহিত ইহার বাণিজ্য চকে। গিপগিটের প্রায় 
৩৮ কিলোমিটার (২৪ মাইল) দক্ষিণে সিদু নদী । ইহার 
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গিলগিট 

নদীধৌত উচ্চ উপত্যক। অঞ্চপেও কৃষিকার্ধ হয। ধান ও 
তুণাই প্রধান কধিজাত ভ্রব্য। ইহ! ছাড়া নন। প্রকার 
ফলও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 

অধিবাসীদের অধিকা শই এখণ মুমপম।ন। এককালে 

এতদঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব প্রবন ছিল। 
দ্র 1716 111196141 03222066. 01 11014, ৮০01, 01, 

0601৭, 1908 

উপ নেশ 

গিলগিটের বৌ ধ্বংসাবহ্েদের প্রতি সব এম ১৯৩১ 
্ষ্টাঝে দুঠি আরষ্ট হয। গিশগিটের সেনানিবাসের 
সগ্গিকটে নৌপুব শামক স্থানে অতি আকন্দির ভাবে পগ 
প্রাচীণ পাগুশিপি আবিদ ও হয়| অধিকাশই ভাব শের 
উপর লিখিত) কষেক্কটি মার কাগাজর উশর গা । 

এগুলি একটি স্বুপের মের অভ্যপার ১৩ মিঠা (গম 

৯৫ ইঞ্চি) ব্যাসের “কট গো াকাব বক্ষে আবিষ্কৃত হা। 

এ$প প্রথার ব্যাপক 9৭ ছিপ মর্ধা এশি।॥ ৪ পুর্ব 

ককিস্তানে । দাহমাণিক খ্রাগান ষ্ঠ শতকে লেখা এই 

পুণিএলি িলগিত পাঞ্চলিপি (হানসঞিপ্উ ) 2মে 
পরিচিত | ভহশ্দব মা সপবিলীম। কারণ শুন সাত 

পাঠ সম্বলিত ত₹ প্ুতিগুলি এঠকাশ। শু চৈনা এ 

(বব ঠীন ভাষা আণ্দিও গ্রন্থের মাব্যামই ডান ছিল 

অধিকগ্ু শ|রন্বধের মুশিবাস  খ্রেশণ পুথিব ইহাই 

সবপ্রথম আবিদ্ধাব। “হ পাঠপিপিব বো বহিশাছে 
বু নুর, *গপারমি পা, সদ্ধর্মণণলীক ৭ সবোপাল মুল 

সবাস্তিবার্দ দের সপ্ত বিনখপিচক | আনেক পণিত্ই 

দাতাদের লাম গোদ লেখা | শুপটি শুদেবসাহি সরেন 

বিঞ্মাধিতা পণ দাঙারুদ্দেব অন্যতম | সাহি বশীয় “হু 

রাজ সঙ্গবতঃ গিলগিট অকশে বাজস্ কবিতেন। 

এই বিশিঃ স্কুপেৰ আত্যন্থবীন কর্চ হইতে গুবোক্ 

পাণুলিপি ছাডা' অজস্র শুদ্রাকাব উন্দেশিক ভু।পকাও 

পাওয়] গিয়াছে । এইগুলির মধো আবার বৌ ধমসার- 

গাথা লেখা অতি ক্র খু ফলক এব উধগতচিনযুঞ 

ফলক রহিয়াছে । 
অপর ৩টি স্ুপসহ এই স্তুপটি টত্তব দৃক্ষিশ-থী এক 

সারিতে বিশ্বস্ত । প্রন্মেকটিরই ছুইটি করিয়া দধিছটান। 

উত্তর দিকের দুইটি, গোলাধ অগুসহ, মোটামুটি সন্তু 

অবস্থায় বিষ্কমান ছিল। তৃতীযটি বৃহকম , ইহাবষ্ 

অভ্যন্তরে পুথিগুলি ছিল। ইহাব উচ্চতা ১২ হইতে ১৫ 

মিটার (৪*-৫* ফুট)। নিম্নের অধিষ্ঠানটিব প্রত্যেকটিব 

পার্খ ৬ মিটার ৬* সেন্টিমিটার (২* ফুট ২৪ ইঞ্চি) 

শীত] 

করিয়া আর অপন্থয়মাণ উপবকাণ 'সধিচাণগিপ চতুদিকে 
৬০ সের্টিমিটার (২৪ ইঞ্চি) প্রশন্ত উন্প্ চতপ। পাঞুলিপি 

ও গুপিকাসমূহের শিধান কন্ষের কেন্দ্রশ্থণে বিশ” বঠিগাছে 

৫টি কাঠের য্ট) ইহাদেণ মধ্যস্থটি হণিক 65৫ করিব! 

চত্বরেধ অবণন্থন স্বরূপ ছিপ । 
বুদ্ধধেবের প্রস্তর মৃদ্তি ভুপ ৪ অন্তান্য বৌক দি সাণশেৰ 

গিপগিটের সন্নিকটে নানা! জাগা ( যথ 

পুনিধা, ইন্বুদণ, ইয়াসিন এখ কিএগা মাগার হথ ) 

ছডাইয়। গাছে । 

৪51) 

গিলান্দী পশ্চিম ডুদার্দব পাক] আর্বলে 2ছিত এল 

দঞিলিং জনপাইগুডি € বৃবিহ*বেণ ১ল্য দিও বাতি ত 

জলঢাকাব উপনদী। গিলাদপী নপী ভুগন ৪ বুগব্হাবের 

সীমান্ত নিচছশ করিতেছে । “হী নাও ব্চনাব খত 

পন্বিতন করিমাহ | গিশশশিব প্রলানণ। এ 
থাতেব মবধ।বহী অকলেব আঅপিকাব পইনা কুগন্হাব ও 

এটানের মব্যে বিকোধেব কি হব) নপীতি নাবা বহে 

ইভ বুঝার গ্রাবন হি কব্য়াহ । উিলাটার  উ। 

«গা 

হেন দোষ 

গীতগোবিন্দ ছ .দব দর 

শীত! £*| লটিতে সাপাবন8 হত হ রিতেশ শীক্ষপত্বর 

অন্তত (২৫ ০২ অধ্যায় ) ৯ ক৭৮ল সবাদ পে খ্রি 

আা*তত্ধ বিব্রশাত্ুল ভগবদ্শিতা সামক গ্রষ্ঠা কে বঠাা। 

নুর ধর্মগ্রস্থের মধ গীত বিএিষ্ট গ্বল অধিলাব 

করিয়া আহ | বিতিষ্ন পুখানে ৮স্সিন ভাবা 

মাহাম্া কীন্তিত হইফাছে | ভগবদশীতার আশে কলিত 

শ্িবগীতা) বামলীতা, অনুগত প্রভৃতি শাল পুব ণেব 

অন্য: হইয়াছে | গীহাপাঠ পুণ'কম বলিযা বিবেচিত 

হয়। সম্প্রদাধতেদে গীতার বিবিশ্ব ব1থ। বিরচি৩ 

হইবাছে। বিভিন্ন বৈগার্ষিক সম্পদাযেব সাহিন 

উপনিষদ ও বঙ্গহ্থত্রের বাখঠার দ্বার] পৃটি লাশ জরে 

গীতা প্রাটান বাধানশ্থেব ধো শ কৃরুতাযা আনাতম 

৪ অনেকেব মতে শ্রে্ , প্রধব স্বামীব বাধা বৈষব 

সমাজে বিশেষভাবে আত » শংকবাঙর্ধ সম্পদা়ধন্ 

মধুক্ছদন সরস্বতী অগ্ধৈতবাদ ও তক্দিনাদের সমগগায অপর 

টীক। রচনা করেন। 
গাতা প্রায় সমস্ত গ্রচপিত ভাষায অনধিভ এব 

ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ভারতীয় প্রাদেশিক ভামাম ধচিত 

শুভ চি 
জি 

পী তীব্র 
৩» 
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গীতা 

গীতা বিষয়ক গ্রন্থের মধো ১৩শ খ্রীষ্টাকে মাবাঠী ভাষায় 
মহারাষ্ট্রের স্বামী জ্ঞানেশ্বব বিখচিত জ্ঞানেশ্বরী টীকা 
অদ্বৈতবাদ আশ্রয করিযা রচিত। ভারতে উদ ভাষাষ 
গীতার অন্রবাদ হয আকবরের মমযে। তাহাবও পৰে 
আরবী এ আরবী হইতে ফারসী ভাষাষ গীতাব অনুবাদ 
ইইয়াছিল। চালস উইল্কিন্স ( ১৭৪৯।৫০-১৮৩৬ শ্রী) 
ম্বপ্রথম গীতার ইবেজী অনুবাদ কবেন। তাহার অঞ্বাদ 
১৭৮৫ শ্রীষ্টাজে প্রকাশিত হয়। এফ. লবিগ্কর ১৮৬৯ 
শ্রীষ্টাব্ষে স্বীয় মন্তবা সহ জাধান ভাষাম গীতার অভবাদ 
করেন। ১৮২৩ শ্রীষ্টাকে এ ডব.শিট. শ্লেগেল ( ১৭৬৭- 
১৮৪৫ শ্রী) নাগবী অক্ষরে গীতার মুল ৭ পাঠিনে হাহার 
অনুবাদ প্রকাশ কাবেন। ইউনীন বুন্রধ (১৮০১ «২ শ্রী) 
১৮২৫ গ্রা্টাকে ফ্বাসী ভাষা ঠাতার অগুবাদ কবেন। 

১৮৫৮ খ্রাষ্ঠান্দে দোমোততিয়া নামক একজন গ্রীক পণ্ডিত 
গ্রীক ভাষাম শীতার তজগিা। বরেন। বতমান ভাবতে 

মহান্মা গান্ধী, বারগঙ্গাধণ টিপক ও শরমববিণের শীতার 
ব্যাখ্যা জনমানসে গতীখ প্রভাব বিস্তাব কবিয়াছে। 

ভদ্দি গীতার একটি প্রধান শ্ক্ষিব বিষয় ১ গুরু স্বযং 
কত এবং শিখ অনুন। গীতার শিক্ষার বিষ সবজনীন 
“বং বিশ্বান ও শ্রদ্ধা এই শিক্ষাব ভিত্তি । গীতা 
্দানীশ্থন ভাব্তচিষ্তাজগতে বিখাজ* সমস্ত ছর্শনের 
ছাফাপাত ঘটিফাছে। একদিকে যেমন বেদ-উপশিধদের 
স্বপ্রাচীন আদপে গাভ। উদ্দ,দ্ধ) তেমনই অন্ত দিকে সাংখ্য, 
যোগ, বেধাস্ত ও ভাগনহুদশনের প্রভাবে ইহার চিন্তাধারা 

নিয়হ্িত | এইজনা গাতাকে সমস্বয় গ্রন্থ বলা হয়। বৌদ্ধ- 
দশনেব গ্রভাব9 ইহাতে বিধৃত । কিছু মূলতঃ গীতা 
উপনিষভিন্তিক | গীতায় ভারতীয় দশনের শ্রেষ্ঠ ফল 
বেদাস্ততবের সঙ্গে ভক্তিরসেব শ্বচ্ছণন্দ সমন্বর হওখায় 
উহ! যুগে যুগে ভাবতের ৩ক্তদাশনিকর্দের অনুপ্রাণিত 

করিয়াছে! ইহারই ফলশ্রতি গাভার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক 
ভিক্িতে রচিত টীকাসমূহ । 

গীতার প্রধান গুত্পাগ্য আত্মতত। শুধুমাত্র তব- 
প্রদর্শনেই গীতার বিশ্রাপ্তি নহে, মেই পরমতব 'মাশ্রর 
করিয়া কি উপায়ে এই মায়ামোহাচ্ছন্ন সংসারের পরপারে 
অভয়লোকে উত্তীর্ণ হয়] যায় তাহাও গীতার দেখানে। 
হইয়াছে । এইবকপে সাধন ও সাধ্য এই উভয় প্রার্শন 
দ্বার গীতা একটি সথসম্পূর্ণ দর্শন আলোচনা! করিয়াছে। 
ীব ম্বভাবতঃ পূর্ণ স্বরূপ হওয়া অবেছ মায়ার ছার! 
পরিচ্ছিন্ন। এবং তাহার এই পরিচ্ছিম্নতীব প্রকাশ কর্ম ও 
তৎফলাসকিতে । জীব পরিচ্ছিন্নতাজনিত অপূর্ণতাব জন্য 
কর্ষজনিত ফললাভে পূর্ণতা লাত কৰিতে আগ্রহান্থিত 

গীতা 

হয়, কিন্ধ পূর্ণতার যথার্থ শ্ববপ ন! জানায় তাহার সে 
চেষ্টা বার্থতায় পর্ববমিত হয়। কর্ম ফলগ্রশ্থ, ফল তোগপ্রহ্থ 
৪ ভোগ পুনবায় কর্মপ্রশ্থ হওয়ায় কর্ম ঘ্বারা জীব অনন্ত 
কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কমই সবছুঃখেব মৃল। কর্মে 
মূল অজ্জান। একফমার জ্ঞানই এই অজ্ঞান ধংস কণিতে 

সমর্থ। অতএব জ্ঞাণই একমাত্র শনলণ | করমবন্ধন কিকপে 
পুত হইছে ঘুর হয় 'তাহ1 পদে আলোচন। কবিয়া শেষে 

গীতা এ বন্ধন হইছে শিল্ভৃতি লাভেব উপাধ নিদেশ 
কবিয়াছে। কামই ক্রমশঃ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন কবিষা 
ফেলে। কাম ইন্দ্রিষকে আশ্রথ করিয়া বিঙ্গার পাত করে। 
ইঞ্ছিয়ের বিষধয সন্গপ্ধ হইতেই বিব্য সম্বন্ধে মাসকে জন্মে। 
আস্ত হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ভ্রেশধ হইতে 

মোহ, মোহ হহতে স্ব শিশ। হাহা হইতে খুখিনাশ ও 
তৎপবিশামে ধধ স - এইকপে জীব হী [বিন সাধন কবে। 

বিষযাসন্টি নিবন্ধন এই য়ে কমবদ্ধন তাহা ক্ষ পরিবার 
উপাগ বুখ্যুপ্ধ শি্দাম কর্ম । ণন্ধাম কম ছাবাহ কবন্ধন 
নষ্ট হয়। কর্মবন্ধনমুক্তির প্রথম মোপ।ন শিদ্দাম কর্ম 
সাধন ও জ্ানাগবশীলন | ইউহাকেই কমযন্ বল] হহযাছে। 

শুশনাচনীলনের বিভিন্ন স্তরবিভাগ বহিষাছে | সবপ্রণম 
আম্মিকত্ব-পু্ধি দ্বারা বৈপাগ্য সান কাত হয তানসি 
কণ্তা ও রাজমিক হ উত্তীর্ণ পবা ভান “খন সার্বিক ও 
শুদ্ধ হইযা ওঠে । প্রুমে ৩প্ি ছাবা অহ কার রপ অস্থি 
হইতে সম্পূর্ণ বিশিনুক্ধি হ্যা *ববুগিব প্ুথাসে ত। শ্যশিক 
গুপ্পাভ হম। ইহ£ গীতার কমলোগ, ভিবকিয়োগ 2 
আনযোগের ক্রমিক সুর । এই শ্ববুদিব বলে জীব 

বানা ও "মাগুর সর্বগুকাব তেপখুথি পপিবজন কখিযা 
আঙ্মম্বকপে স্থির হয় ৪ পরপাশমুক্* পবমানন কপ 
উপপন্ধি করিয়। কঠার্থ হখ | এই উপপশন্ধিই পরম পুবষাথ | 

গাতার আষ্টাদশ অপ্াায়ে সঙ্ষেপে করব হইতে ক্রমে 
পরমবুদ্ধির বিকাশ আপোচিত হইয়াছে । আব হহার 
বিস্তৃত বিবরণ গীতার সবর ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে উপদিষ্ 
আছে। 

ভগবানকে আশ্রব করিয়া তাহাতে সবকষের পবি- 
সমাপি ঘটাইয়া] তাহার 'আরধন। কবিপে তত্প্রসাদে কর্ম ও 
গুণ -বন্ধন উন্মোচিত হইবে। এইবপে কর্মদ্বারা জানোথকর্ষ 
€ জ্ঞানের দ্বারা মোহচ্ছে? তথা তন্বলাড হয়। তত্বলাভেই 

মুক্তি । তদ্বন্জান অর্থাৎ অভেগজ্ঞান। প্রথমে আধ্যান্মিক 
অভেঙদ ও আধধিভৌতিক অতেদ নিশ্চয় করিয়া পরে 

এতছুভয়ের অভেদ নিশ্চয় ঘাবা! যথা অভে?তত্ব উপপব্ধি 
করিতে হয়। এই পরমতব্বের পরা ও অপরা৷ দ্বিবিধ 
প্রকৃতি বা শক্তি। পরা প্রঞ্কতি জীবগ্রকৃতি ও অপবা 

১৪২ 
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জড়প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি ঈশ্বরের নিকটতর প্রকৃতি | পরা- 
প্রকৃতির ছাপাই অপরা প্রকৃতি বাত হইয়া আছে। 
অপরা ও পরা -প্রকৃতিই যথাক্রমে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ দূপে 
পরিচিত । ক্ষেত্র ক্ষেব্রজ্জ নিবিশেদে ঈশ্বর সর্বত্র অন্ত । 
পুরুযোত্রম ঈশ্বর এই জগত প্রপঞ্চের আদি মনাতন বাঁজ। 
সমগ্র জগৎ তাহাতেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মন্দবুখি 
জীব নান! বূপধারী পে তাহার ৬জনা করিধা থাকে। 
এবং সাধনোচিত ফশ মাত লাভ কবে। পুবষ্োত্বমকে 
কেবণ মুমুক্জ্ঞানীগশই উপশঞ্ধি কবিতে পাবেন। অধ্যান্ 
পরমবন্ধম্বক্প সবজীবে আগ্রাস্থগামীনূপে বিদ্যমান 'অক্ষর- 
তন্ব। সেভ অবিপাশী বঙ্গে বিনাশ শ্ববপ্প ভৌতিক দেহ 
অধিড়ত। তিণি অধিযজ্জ। অক্ষর পরমবন্ধেণ ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকাশ বর্ম, মধিউত প্রভৃতি ক্ষব বাজ্ঞান ঘ্বপ। বু 
কপে প্রকাশমান হঠযাও তিনি এক শাখত কৃচস্থ। কর্মেব 
গুমিতে বাধ বপে, শির ভূমিতে প্রকৃতি ্ধপে এব জানের 
ভূমিতে পুস্বোন্তম কপে যিনি বিগ্যমান তাহাক উপশব্ধি 
কবাধণাবভিন শব রহথাছে | প্রথম সরে পিহিত হহথা 

কমর করিত ২ | খিশীয় রে কমের সঙ্গে জ্ঞানের 

মিশ্রণ । তখন নত্ববিষযে [জিজ্ঞাসা ৪ বিটা কর্ধের সভিতই 
চরনিংন। ভশীয কবে পানের মাধমে তেই পরমতন্ত 
উপশ্পঙ্গিল গচগৈষ্ট | এই স্তরে ধীণে ধীবে কর্ম পবিতান্ত 
হইবে। সধাশষ জ্ঞানের স্প। এই ভূমিতে জানের 

”“হ1*যা সবমোহহিন হ্যায় পরমার্থপাভ অঙ্গর ভেদ 
সির্ঘ। 2৮1২ সমাধি বা পরম মুক্ষি, যাহা লতার গধান 
পাঁছপাগ্ঠ। 

গান্ধীজীর মত গা "চরম সাথ ৩ কর্মে) শ্রঅববিনদ 
ত'] ৬প্চিমাগীযশণের মাত শাতাব পরম সর্থকতা 
ভর্রিতে | * করাগিখ প্রমুখ দাখনণিকধতে ছ্জানযোগই 

গাতাৰ ৯ম পর্ম।। 

দ্র রমেশচগ্দর দত সম্পাপিত, হিন্বুশাস্থ, হয খপ, ৮ম ভাগ, 
কলিকাতা, ১৩০৪ খঙ্গান্দ। নশিশাকান্ত এশ সম্পাদিত, 
শ্রীমদভাগবদগী শি) করিকীভা, ১৩৪৫ নকঙ্গান্ম, বহ্িমচশ 
চট্টোপাধায়, মদগগবদগীতী, কশিকা শ, ১৯০২, বাপ- 
গঙ্গাধর তিশক, শ্রমদ্বগবদগী তাবহম্য, জেগাঠিরিপ্রনাথ 
ঠাকুর 'আনদিত, কলিকাতা, ১৯২৪ ১ 911 9101770, 
17550950116 0370৫. 13021101017 1950 3 

1 ৮ 381701)7,716 1255৫16০116 316. 

/৯101৮0 7050, 1959 ; ৯৪1৬৫1)]11 2791)- 

10019010, 116 াদিনগা। 0111006 31202590 0116, 

85178123 
সনযুক্তা গুপ্ত 

গীতিক! 

গীতিকা লোকদাহিচ্যের বিভিন্ন বূপেব মধ্যে পীন্কা 
(ব্যাপাড ) অন্যতম । ইহা 'আখ্যানমূলক বটণা। বিগ 
লোকপাহিত্যের অন্যান্য আথ]ানযুপক রচনার সঙ্গে ইহণ্ৰ 
প্রধান পার্থক্য এই যে, কাহিণীর অপ্রমোজনীয 'অশ 
ই] হইতে সতর্কতার সঙ্গে পবিতান্ হইখা বেবলমাহ 
যাহ! একান্ত আবশ্যকীয় তাহাই হহাতে বণিত হয় এশং 
ক্ষিগ্র গতিতে কাহিনী এক ম"কণযয় পরিশতির মধো 
আসিয়া সমাপনি লাভ করে। ইহার মধ্য কাহিন্*্ই 
প্রাধান্য লাভ করে, চিত ত্ণনা প্রাধান্য "াভ কবিতে 
পারে না। কাহিনীর উপস্থাপনার দিক শিযা গিক 
অনেকটা নাঢাশমী । নাচকেব মত্হ হহাতে নলান্রে 
বহুল ব্যবহার হহযা থাকে । গিববচ্ছিন্ন ধাধান হঠাতে 
বাহিনী বণিঠ হয না, সার্থক শাকের ১ধ্যে যেমন 
বেবশমাহ জীবনের কতবগুনি ডল্েখগযোগ্ায »হতেব 

উপর 'অবোকসম্পাত করিযা হহান স মশক ক্ুপটি প্রবাশ 
করা হয, ইহাতে সেহ পদ্ধতি অটসবণ কলা হইঘা 
থাকে । তবে গাতিকার মধো একটি মাত্র খটণা প্রাপ্ত 
শাভ করে, হহাৰ কোন৪ শাখা কাহিনী দি» উপ- 
কাহিনী থাকে ন।- মুশ কাহিনীর এবটি মাল লারা 
'্মধিমিশ্রতাবে পরিণতি পধস্থ অগ্রসর ইহহয। হাম) 
গারিকাব রস প্রধান ৩৫ কাহিলীব রস, কাহিনীব অগ্রগতি 
৪ পবিণতির মল্োই শ্রে।লার সমগ্র কৌড়নপ ন্বস্তু হয়, 
সেইজনুই মবাস্থব বর্ণনা কিবা অপ্রাসঙ্গিক বিফব ইহার 
মধো সহজে স্থান লাভ করিতে পাবে না। অনেক সময় 

ন্মাভাস, হঙ্গিত কিবা সকেতের সহাযশাষ কাহিনীর 
সন্পুতার গ্রণ ই হয়। 

ড হইবার উতদশ্রোই শাতিকা বডি” হয়। ভান্তের 
বিভিন্ন অঞ্চলে শুন।সহ স্গীতের মধা পিবা পরিবেশনের 
উদ্দেশ্বেই গীতিকা বচিত হহত বলি] মনে হয। হহার 
গীত্ের সঙ্গে দেশম বাছ্াযম্ও ব্যবহ * হয, উহার গীত বাতি 

নিতান্ত গশাগ্গাঁণক, সবের যধো কোনও বৈচিঘা নাই | 
কাহিণী যঙ দীঘই হক পা কেন, একই হবে তাহা 
আগ্যোপান্ত গ্াত ইয়। বালা গীতিকার ছনা স্ববধূত ছন্দ 
রা শ্বাসাঘাত প্রধান ছণাঁ, ইহা ছার ছণ্দ বশ্যাও 

পরিচিত। কিন্ত একই ছন্দের রচশা হওয়া শবেেও ইহার 
মধা দিয়া ভিন্ন রসের অিবক্তি হইযা থাক । কাহিনীর 
ধারায শ্োতাব সকল উংস্থকা ন্ৃস্ত হয বলিল স্থব্বে 

বৈচিতাহীনতা ইহার এটি বলিষা মণ হইতে পারে না। 
সাধাবণতঃ যে সমাজ মননশীপহাব দিক দি একট 

অগ্রসর হইয়াছে, অর্থাৎ আদিম সমাজের স্তা তইজে উন্নত 
হইয়াছে, তাহাতেই গীতিকার উদ্ভব সম্ভব। আ।দবাসীর 
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গীতিকা 

সমাজে গীতিব গ্রাচর্য থাকিলেও যে আদিবামীর সমাজ 
উন্নততব সমাজ-জীবনেধ প্রভাবের বশবতা না হইয়াছে, 
তাহাব মধো লঈতিক বিকাশ ও পুষ্টি লা করিতে পারে 
না। বিশেষতঃ যে জাতির সমাজ জীবনের মধ্যে স্হতি 
দুঃসবদ্ধ হাত পারে নাই, সেই জাতিব মধ্যে শীতিকা? 
জন্মলাভ কবিতে দেখিতে পাওয়া যায় ণা। 

গীতিকা জাতি লোকসাহিত্েপ অন্তর | স্াতরাং 
লোকসাহিতোর যাহা প্রধান বেশ্ষ্ট্া অর্থাফ ইহ] যে 
বাক্তিবিশেষের বচন] বশিযা মনে হইবার পরিবতে সামশ্রিক- 
ভাবে সমাজের বুচন' ধশিযা মনে হহবে, গীতিকাব এই 

গুণ নাই পলিশা কোনও কোন? পাশ্গান্া পঞ্ডিত মনে 
কবিয়া থাকেন । ভাহাদের বিশ্বাস গ্াতিকা সচেতন 
কবিসনের কি) তাহা নিরক্ষর হইতে পারে, কিন্তু তাহ? 
সবেও াঙ্ভার মত্ধা সতক শ্নিনোধেব পরিচয পাও 
যায়। তাহার পর যে সমালের কোন৭ একটি প্রাচীন 
উতিহ্ত থাকে এবং সেই এতিহা সম্পর্কে জাতির মচেতনত। 
থাকে, কেবলমাত্র সেই মমাজেই গতিকা রচিত ইউজ 
প[রে। সমাজ-দীবনে শদু সহতি এব জীবন সম্পকে 
নাটকীয় কে*তুহলের অস্তিত্ব না থাকিলে সেই সম'জে 
কদদাচ গ্রাতক1 জন্মলাভ করিত পাপে না। লৌোক- 

গীতি (যেখক-সং ) কিবা কথা (ফোকটেল) ব জঙ্গে 
ইহাব কোনও যোগ নাই । এমন কি, লোকসাহিত্ো 
মধ্যে যে সাধাবণ কাহিনামশক রচনা পাচালি শুনিতে 
পাওয়া যায, হাহ] হহতেও হহা বদের ধিক দিযা সম্পূর্ণ 
স্বত্ব | সুন্রা” ইহা অন্য কোনও দিক হইত লোক-।' 
সাঁঠিতোব বে শামিথা আপিকাঞে বলিয়! কেহ কেহ 
মনে করিয়াছেন। কোন৪ কোনও গীতিকার কাহিণ্র 
মধ্যে জীবনের স্চ আদশ মৃশক ভাব প্রকাশ পায়, 
সেই ভাব কোনও ফোন ৪ সময় এত উচ্চ বলিষা বোধ 

হয় যে তাহা যে নিভাঁন্ক সাধারণ গিরক্ষর সমাজ হহতে 
উদ্ভুত হইতে পাবে, তাহ] মনে হয শা। 

কোনও কোন৪ গীতিকার মগ্যে বিষয়বন্কব দিক 
হইতে মহাকাব্য বা “এপিক*এব গ্রণ গ্রকাশ পাব বপিয়া 
ইহার সঙ্গে জাতির মহাকাবা বা এপিক*এর সম্পর্ক 
আছে বশিয়াও অনেকে মনে কবেন। কেহ কেহ অহধান 
করিষাছেন যে হহা মঙ্গাকাব্য বা এপিক" বুচনার পূর্ববর্তী 
কালীন বচনা, 'আবাব কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে 
ইহ] মহাকাব্য বা 'এপিক+ বুচশাধ পরৰ্ী কাপীন রচনা । 
সুতরাং যে ভাবেই হউক জাতির মহাকাব্য কিংবা 
'এপিক'-এর সঙ্গে মে ইহার সম্পর্ক আছে "হাহা সর্ববাদি- 
সম্মত । সাধাবণভাবে গীতিকার যে সকল লঙ্ষণ দেখা 

গুঙগা 

যায়, তাহা! এই যে, ইহাতে দ্রুত মঞ্চাবিত এক কাহিনীর 
ংকটপৃণ কোনও পরিণতি-নির্দেশ থাকে । ঘটনার বর্ণনা 
ও প্রতাক্ষ স'লাপের মধ দিয়! নাটকীয় কাহিনী অগ্রসর 
হয়, আগ্মনিলিপ হইয়া! লেখক বস্তধ্মী একটি কাহিনী 
বর্ন! কবেন, পাথিৰ জীবনের মধোই কাহিনী সীমাবদ্ধ 
থাকে-_ পাশ্ৌোকিক কোনও গাশ্বান কাহিনীর পরিণতি 
শিষস্থিত করে না। 

বা"ণা সাহিতো ইচার উদ্লেখযোগা নিদশন 'মৈমনসিংহ 
গী৩কা?, পুববঙ্গ-গী তিকা? এবং নাখ-শীতিকা)। মযমনসিংহ 
জেলা পুবাঞ্শ হইতে সগৃহীত হ্যা কলিকাতা বিশ্ব 
বিগ্ভালয় হহতে ১৯২৩ খাগ্াবে 'মেমনাস"হ-শীতিকা? সব- 
প্রথম প্রকাশিত 511 পরলে ময়মনমি হ গেলার পূরাঞ্চপ 
এব* দক্ষিণ পূর্ব বনেণ আবও কষেকটি অঞ্চল হইনে 
'মর৪ কিছু গীতিকা সাগৃহীত হহযা কলিকাতা বিশ্ব- 
বিছ্যাপম হইতে লাহা পুবধঙক্ষ-গীতিকা নামে প্কাশিত 
হয। নাধ-শীর্কান মধো গাপাচন্দ্রের গান উন্নব 

বঙ্গ হঠতত সগৃহীঠ হহমা কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 
কে ১৯২৭ খ্রীগ্রাদে প্রথম প্রক্কাশঠ হয। স্থাপন অজ 

গিষার্ঁস ১৮৭৩ খ্রাান্সে নাথ গীরি কাব একটি পাঠ 
“থানিকচশ্র গাজার গান শামে সব+খয প্রক্কাশ করিষা- 
ছিলেন। 
দ্ধ আশশোষ ভট্রাচা, প। পাব চাক সাহি শা, ১ম খর, 
কলিক। শা, ১৯৩১। 
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গুল (১৮৯৬-১৯৫9 খী) তাহেল গগ্য হম মববীব। 
'আসপ নাম শিবোজ্ুদীন | শৈএলে বোগাগান্ত হইয। 
বাক ও শ্রবণ -এক্ঠীশ হ্ঘাধ গঙ্গা পামে পরিচিত হন। 
সনু বংসব বযসে £তিমে।গিতামশক পুস্তিতে নামেন, 
আহার বংসর হ৮০5 পেশাপাল হশ্তিগিব হণ। লাহোর, 

'মুতসর এবং পোম্বাই-এ অন্ষ্ঠি 5 ৩টি প্রতিযোগিতায় 
ছোট গাম।কে পরাস্ত করেন । বিখ্যাত মল ইমাম বখজ- 
এব সহিত ঠাহাব ১বার কৃন্তি হয। ইহার মধো প্রথম 
বার ১৯২৩ খ্রী্রাকে িশি বিজধীর সম্মান পাভ করিয়! 
গুরুজবন্ধা হন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বারে গঙ্গা 
পরাজিত হণ, পঞ্চম ৪ শেষ কুদ্ি দুষ্টটি 'অমীযাংসিত 
বলিয়া ঘোষিত হয়। পাহোধের 'এই শেষ কুস্তিটি ৫ ঘণ্টা 
ব্যাপিযা চলায় এক রেকর্ডের হুটী হয়। গুক্গার সহিত 
হামিদ-এর ছুইবার নুত্তি হয় এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাষে 
বোশ্বাই-এ ভিনি জয়ী হণ। ১৯৪১ গ্রাষ্টাঞবে কপিকাতার 
সভার হীয় এুস্টির দঙ্গপে তিনি দ্বিতীয়বার গুকুজবন্ধ 

১৪৪ 



গুজব 

হইয়া ছিলেন 
মৃত্যু হয়। 

১৯৫৪ প্রীষ্টাব্ধে বান দুর্ঘটনায় গঙ্গার 

সমর বহু 

গুজব অলীক বিবুতি যখন সত্য সংবাদ রূপে প্রচারিত 
হয় তথণ তাহাকে গুঙজপ বল! হয়। অনেক সময় অবশ্য 
গুজবে ঘটন। বিশেষের বিকৃত প্রতিফলন থাকে । 

নৃতশ নৃতন গুঙ্গবের প্রচার সর্বাপেক্ষা বেশি হয যুদ্ধ 
ছুতিক্ষ মডক ইত্যাদি সামাজিক বিপর্যয়ের সময় । মানুষে 
মনের কছধ আবেগ গুজবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। 

অধিক কাশ স্থায়ী হইলে এব" বিস্তৃতি লাভের স্থযোগ 
পাইলে গুজব ক্রমশঃ নিশ্চিত সতা রূপে প্রতীত হয় এবং 
বিভ্রান্তিণ হট বরে। 

গুজবের প্রচাব বন্ধ করিবার প্রধান উপায় যথাযথ- 
ভাবে সত্য নম বাদ পরিবেশন করা । প্রিচার" দ্র। 

দ্র 1, 172 01616 8 6 2 ঢ207550100, 

90০11 1১55৮101025, ৩৬ ০110, 1936; ছা, 0. 

13810160, 120116501 19019021144, 08101701089, 
1940 3 ৬৬. £১111076 00001 8. 1,2০0 70907320)0, 
15901801089 ০01 1117701. তত ০11০ 1949 1 তে 

[ ১৬০])5012,7100)09016, 14. টরিতআ 0070 ৫ 

ঢ001501017. 117710195, 6৫, 1521750159০] 

175)0110106, [৩৬ ৬০ 1953. 

হুবীবকুমাব বহু 

গুজরাত ভাবতেব পশ্চিম উপকৃলে "অবস্থিত এবং ২৯০১ 
হতে ২৪০৭ উন্নুর এবং ৬৮৪: হইতে ৭৪০৪" পূর্ব 
পর্মস্থ বিভ্তৃত গ্রদেশ। গুজরাতে পশ্চিমে আরব মাগর, 
উত্তব-পূবে রাজস্থান, দক্ষিণ-পূরে মধ্য প্রদেশ, দক্ষিণে 
মহারাষ্ট্র ও উদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান । বর্তমানে গুজরাতের 
আয়তন ১৮৭১১৫ বগ কিলোমিটাণ (৭২২৪৫ বর্গ মাইল)। 

গুছরাত প্রদেশ ১৭টি জেলা, ১৮৫টি তালুক ও মহাল এবং 
১৯০১৭টি গ্রাম লইয়াগঠিত। গুজবাত প্রদেশে বরোদা ও 
রাজকোট দুইটি বিভাগ । রাজকোট বিভাগে ৭টি জেলা, 
যথ। : জামনগর, রাজকো ট) স্থরেন্রনগর, ভবনগর, অমবেলি, 
জুনাগড় এবং কচ্ছ। বরোদ1 বিভাগে বানসকন্থা, সবর- 
কস্থা, মেহসানা, আমেদাবাদ, খেডা, পীচমহল, ববোদা, 
ব্রেচ, স্থুরাট এবং দাক্ষ-- এই ১৭টি জেলা আছে। 
প্রদেশের সর্ববুৃহৎ জেণ। কচ্ছের আয়তন ২২৫* বর্গ 
কিলোযিটার (৯০* বর্গ মাইল )। এই প্রদেশে ১৭৫টি 
শহর আছে। 

ভা ৩৫১৯ 

গুজরাত 

ভব-প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে এই পাজ্যকে সমভুনি 
উচ্চভূমি-- এই দুই অ*শে ভাগ কবা ঘায়। বরোদ| 
বিভাগে গুজরাত প্রধান ভূমি ৪ বাজকোট বিভাগে 
গুজরাত উপদ্বীপ অধস্থিত। গুজরাত প্রধান ভূমি উত্তর 
গুজরাত সমভূমি, মধ্য গুজরাত সমভূমি ও দক্ষিণ গুজব 
সমভমি-- এই তিন ভাগে বিভক্ত । গুজরাত উপদ্বীপ 
সৌবাই্ট ও কচ্ছ লইয়া গঠিত। মৌরাষ্ট্র কিছু উচ্চহুষি, 
অন্র্বতী সমহুযি এবং উপকৃপস্ঠুমি লইয়া! গঠিত। কচ্ছ 
সৌরাষ্টের অংশ হইলেও কচ্ছের বৈচিত্রাপূর্ণ প্রকুতি 
তাহাকে সৌরাষটী হইতে পৃথক করিয়াছে। কচ্ছ সম্পূর্ণ 
সমতল নহে, ইহার বৃহত্তম অংশে লবণাক্ত মি এব 
তিনটি প্রধান পবতশ্রেণী আছে। পবতগ্তপির উচ্চতা ৩১৫ 
মিটাব (১০৫* ফুট )-এর অধিক নহে। গুজরাতের 
উত্তর-পশ্চিম অ*শে অবস্থিত কচ্ছের বনের নিয়নুমি 
ধর্ধাকাশে বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে পরিণত হয়। 

গুজরাত প্রধান ভূমির উন্ধপরে পালনপুর হইতে 
পূর্বে সাতপুর| পর্বন্ত বিস্তৃত আবাবল্লী পৰতমাপা সহ 
কষেকটি উচ্চভূমি গুঙ্রাতকে মহারাষ্ট্র হইতে বিচ্ছি্ 
করিয়াছে । গুজরাতেব উত্তর-পূধাংশে অবস্থিত নিরবচ্ছিন্ন 
ও বিচ্ছিন্ন পবভশ্রেণীগুলি সাতপুরা, সহাদি, বিদ্ধা এবং 
আরাবল্লী পৰ্ভমানার বিচ্ছিন্ন 'মংশ। তাঞগ্তীর তীব্রে 
উন্নব দক্ষিণে বিস্তৃত ২০৪ মিটার (৮** ফুট) উচ্চতা- 
বিশিই্ পর্ত্রেণা সাতপুব(র সহিত যুক্ত আছে। রাজ- 
পিপ্লা পবত (উচ্চ ৬১* মিটাব বা ২০০০ স্ষুট ) সাতপুরা 
পর্বতের পশ্চিমস্থ 'ম'শ এব ইহা তাগ্তী ও নর্জদার জল- 
বিশ"দজক।| রতনমল এবং পাভাগন্ডের মধো ২৪৪ 

মিটা" (৮০ ফু ) উচ্চত। বিশিষ্ট বিদ্ধ্য পণতের শৈলবানু 
( ৭১০ ) অবস্থিত। 

সৌরাষ্ট্র বা গ্রঞ্জরাত উপদ্বীপ একটি সংকীর্ণ ভূভাগ 
ছার] প্রধান ভূমির সহিত যুক্ত। গুজরাত উপদ্বীপের 
প্রাকৃতিক গঠনেব মধ্য বৈশিষ্টা আছে । গুজরাত উপন্থীপে 
অনু পাহাডগুপি পপিমাটি গঠিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নিয়ভূমির 
সহিত পর্যাবক্রমে অবস্থিত | আরাবলী পর্বভমালার অন্তর্গত 
অনেকগুলি খাড়। পাহাড ও ক্ষুদ্র পাহাড ছাঁডাও দক্ষিণ ও 
মধ্য সৌবাষ্টে শ্বারও দুইটি পাহাভ এই অংশে অবস্থান 
করিতেছে । গুজরাত উপদ্বীপেব ছুইটি পাহাডের মধো 
উত্তর-পুবের পাহাডভ হইতে মাওব শ্রেণী উত্তরে এবং থাঙ্গা 
শ্রেণী দক্ষিণে বাছিব হইযাঁছে। মাগুব শ্রেণী মাতি সমভৃমিতে 
আসিয| শেষ হইয়াছে, থাঙ্গ! আরব মাগরের তীরে পোবু- 
বন্দরের নিকট বিচ্ছিন্ন বান্দা পাহাড়ে গিধা মিশিয়াছে। 
এই অংশে অধেপুর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ । দ্বিতীয় শ্রেণীটিতে 

১৪৫ 



গুজরাত 

গুজবাতের সর্বোচ্চ শিখর গিবনার (১৯৮* মিটার বা 
৩৬০০ ফুট ) অবস্থিত | 

উপকূপভাগ লবণাক্ত জলাভূমি, বালুময় ভূমি ও গ্রস্তরময় 
ভূমিতে পরিপূর্ণ। সমভূমির উর্বরতা এবং সমতা 
ভূমিক্ষয়ের উপর নিভবশীল। উপকূলভাগে বু খাড়ি 
আছে। 

গুজরাতের শিলা অপেক্ষাকত নব্যযুগের (আপার 
টাশিযারি )। প্রদেশে অধিকা'শেই দাক্ষিণাত্যের লীভা 
(ব্যাসান্ট) জাতীয় আগ্রেয় শিশা দেখা যায়। কোনও কোন? 
স্কানে যেমন পাচমহল ও ব্রোচ জেলায় গ্রানাইট ও নিস 
শিলা আছে। উত্তর!ংশে্ব শিল। ভাবতে সিন্ধু-গাঙ্গেয় 
সমভূমিব শিপা৭ অনভ্কপ। দাক্ষিণাতোর শিলা মধ্য 
গুছপাতে ও কচ্ছে ৭ নর্ঘধাব দঙ্গিণে দেখা যায । বাজ- 
পিপ্ল। ৪ পাভাগডের শিলা ঝপান্বিত কোঘার্টজাইট 
9 বেলে পাখবে গঠিত । পাভাগড়ে স্থানে স্থানে গ্রানাইট 
পাথরের টিবি দেখ। যায়। 

'ধজবাত গ্রদেশের দক্ষিণাংশে গা কু মুদ্তিকা, উ্তখে 
ও মধ্য ভাগে পুগাতন পশিমাটিযুক্ত অঞ্চল। উপকুপভাগ 
লবণাক্ত পলিমাটিসুক্ত মুন্তিকা অঞ্চল । 

গুজরাতের পূব ও উত্তব-পুবেপ্ধ পরত হইতে নির্গত 
নদীসমূহের মধ্যে তাগ্গীব নাম উনেখযোগ্য ( হাী? দব)। 
ইহা ওজরাতের দাঙ্গ জেলার অবণ্যসংকুল স্থানে গ্রবেশ 
করিয়া গুবাত সমভূমি বহছিধা আবব সাগরে পড়িতেছে। 
ভেরেপী ইহা উপনদী। নম্ণ]। পরী মধা প্রদেশের 
অমণকপ্টকে উখিত হইয়াছে । ইহা সাতপুরা ও বিদ্ধ 
পর্বত অতিক্রম কিয় গুজরাত সমস্ভুমিতে গ্রবাহিত হইযা 
আরব সাগরে পড়িতেছে ( নির্রদা &)। সবরমতী 
আবাবলী পবত হইতে উথ্িত হইয়া সবব্কান্থা, সমেত, সাণ। 

ও আমেদাবাদ জেলার উপব দিয়] প্রবাহিত হইয়] 
ক্যান্বে উপসাগরে পড়িতেছে ( সবরমতী” দু)। অগ্যগন্ 
ছোট নদীর মধ্যে সরন্থতী, প্পেন, রিসা, মাহী, বানস 
উল্লেখধোগ্য। গুজরাত উপছীপের ভাদর, সেতুব্ী, মাচ্চু 
এবং ভোগা 9 অন্তান্য উল্লেখযোগ্য নদী | 

গুজরাত প্রদেশের জলবাধু মৌন্থমীবাযুর প্রভাবাদীন 
হইলে 9 এখানে সমৃদ্রের প্রভাব ও পরিপক্ষিত হয় । গুজরাত 
প্রদেশের দক্ষিণাংশের জলবাধু উ গ্রাংশের ঈপবাধু অপেক্ষা 
আর্। উত্রাংশের জনবামু সমূদ্রপ্রভাবমুক্ত এবং মকুভ্ুমির 
নিকটস্থ হওয়ায় অনেকটা উষ্ণ ৪ শুফ। এই প্রদেশের 
দক্ষিণ দিকেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্্মীবাধুর প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। প্রদেশের দক্ষিণাংশের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা 
উব্রের জেলাগুলি অপেক্ষ। অনেক কম। এই প্রদেশের 

গযাত 

অধিকাংশ অঞ্চলেই বৃষ্টিপাতের পরিমাগ অল্প এবং পরিবর্তন- 
মীল। গুজরাত প্রদেশের উত্তরাংশে গড বুহিপাতের 
পরিমাণ ৪*'৩ সেন্টিমিটার হইতে ১*৪'৭ সেন্টিমিটার । 
কিন্তু গুজবাতের দক্ষিণাংশে ১১২২ সের্টিমিটার হইতে 
১৯৪২ সেটিমিটার বৃষ্টিপাত হইয়! থাকে (১৯৫১-৬০ গ্রী )। 
কচ্ছের রনে হঠাৎ বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং এই স্থানের 
নদীবাহিতি অতিরিক্ত পলিমাটির জন্তই কচ্ছে প্রায়ই 
বন্যা হয়। 

গুনবাত প্রদেশেব নামটি এই প্রদেশের প্রাচীন 
অধিবামী “গুর্জর' উপজাতীদেখ নাম পরিবতিত হই] 
গুজধাত হইয়াছে । প্রাচীন কালে খাচ্যসংগ্রহকারী 
মানুষের পবে প্রস্তরযুগের মাষেব আগমণ হয়। এই 
সভ্যতা খিলুপির পর সিন্ধু পভাতার প্রভাব দেখা যায়। 
গুজ্গবাতে মৌর্য বংশহ্ প্রথয এঁতিহাসিক বংশ। সম্াট 
চন্দ্রগুপের প্রদেশপান পুত্তাগুপু কর্তৃক জুণাগডের নিকট 
নুদর্শণ হুর্দ নিমিত হওয়ার উল্লেখ পা্যা যায । চন্দ্র 
গ্ুপের পরে ক্রমান্থমে গ্রীক, ক্ষত্রপ, সাঙবাহণ ক্ষত্রপ, 
পু, বাকাটক, কণচুবি, চালুকা, বাষ্ট্ুবুট, চৌনুকা এব, 
পবমার -বংশায় গাজাবা সমগ্র গুজবাঙ প্রদেশে বা ভাহাৰ 

অ.শবিশেষে বাজত্ব করেন । 
১২৯৯ খ্রীষ্টাঝে উলুঘখানেব গুজরাত আকমণই গুজরাণ্ে 

প্রথম ভুকী অন্তগ্রবেশ। গুজঝতের বাজ] কর্ণধেবের শ্রী 
কমলাদেবী ধৃত হইয। দিীতে পীও হন। মাপিক 
কাফুবের দেধগিবি অভিযানে (১৩০৬ শ্রী) দেবপাদেবী ধৃত 
হইলে গুজরাতে মুসন্যমানদেখ পুণ অধ্রিকার স্থাপিত হয। 
ঠতমুরেও আক্রমণের ফলে শ্পতানী সাম়াজোর সবর 
অরাজক-ত দেখা দিলে গুজবাতের শাসনকর্তা জাফর খ! 
মুজাফর খা নামে (১৪০১-১১ গ্রা) স্বাধীনতা ঘোষণ! 
করেন। পৌত্ব আহম্মদ শাহ (১৪১১-৪২ খ্ী) মালব, 
খানেশ ৪ অন্তাগ্ত রাজপুত রাজাদের সহিত যু করেন। 
এই ক*শের শ্রেষ্ঠ স্থলতান মামুদ কোরহ ( ১৪৫৮-১৫১১ 
খর) গিরণাঁব ৪ চম্পানীর জয় কবেন এবং ১৫*৮ গ্রীষ্টাবে 
পতুগীজদদের দিউ-এর নিকট নৌ-যুদ্ধে পরাস্ত করেন। 
বাহাদুর শাহ. ১৫৩১ খ্রীষ্টাবে মাঁলব ও ১৫৩৫ শ্রীষাবে 
চিতোর জয় করেন । ১৫৭২ গ্রীষ্টাঙ্জে আকবরের আমেদা- 
বাদে প্রবেশে গুজরাতে মোগল আধিপত্য স্থাপিত হয়। 
১৬৩০ খ্রীষ্টাবে শাহজাহানেব রাজত্বফালে গুজরাতের এক 
ছুতিক্ষে গ্রচুর লোকক্ষয় হয়। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেদীবাদ 
বাণাজী বাজীরা৪-এর অধীন হয়। ' ১৭৫৯ খ্রীষ্টাবে স্থধাট 
ইংরেজদের অধীন হয়। ১৭৭২ প্রীটাবে ত্রোচে ইংরেজ 
সৈম্ত প্রবেশ বরে। 
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১৮১৮ খ্রীষ্টাৰে পেশোয়াদের পরাজয়ের ফলে ই'রেজবা 
“টি জেপা ও অসংখ্য স্বাধীন রাজ্যে গুজপাতকে বিভক্ত 
করে। ১৯০৫-১৯ ত্রীষ্টাৰে মহাত্স! গান্ধীর নেতৃত্বে গ্ুজব।তে 
জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি হয়। ১৯৪৭ গ্রাষ্টাে ভাবত 
স্বাধীন হওয়ার পর গুজরাত ভারতের মধ্যে দুইটি রাজ্যে 
বিভক্ত হইল-_ খ" পর্যায়ভুক্ত রাজ প্রমুখ-শাসিত সৌপাষ্ট্র ও 
গ' পধায়ভুক কচ্ছ রাজ্য | পরে (১৯৫৬ শ্রী) রাজ্য পুনগৃঠন 
আইনে বোম্বাই রাজ্যের অন্থভু্তি হয়। ১৯০০ গ্রীষ্টাবে 
বোম্বাই বিভাগের ফলে সৌরাষ্ট, কচ্ছ ও বোগ্াইয়ের কিছু 
অংশ লইয়া নূতন গুজরাত রাজ্য গঠিত হষ্টয়াছে। 

১৯১১ খ্রী্টাকের আদমশুমার অগ্রসারে গুজরাত 
প্রদেশের লোকসংখা1! ২০৬৩৩৩৫০। প্রঠি বর্গ কিলো- 
মিটারে ১১২ জন (প্রতি বর্গ মাইলে ২৯ জন) লোকের 
বাম। সবাপেক্ষা ঘন বমতি আমেদাবাদ এবং খেডা 
অঞ্চপে। এই অঞ্চলে যথাক্রমে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 
২৪৮ ও ২৮৫ জন (প্রি বর্গ মাইলে ১৪২ ৪ ৭৪৭ 

জন) লোক বাম কবে। সবাপেক্ষা কম খসতিপূর্ণ অঞ্চল 
কচ্ছ। এখ।-ন আতি বর্গ কিপোমিটাবে *৬ জন প্রেতি বগ 
মাইশে ৪২ জন )-এব বাস। প্রতি বর্গ মাইপে ৫০০-এরু 
অধিক পোকের বাস বরোদা (৫০৭) ৪ সরাটে (৫০৩ )। 
খপ বসির কারণ প্রতি ক্ষেত্রেই শিঞপ্পোনয়ন। দাগের 
'অবণ্যাঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটাবে ৪* জন (পুতি বর্গ 
মাইলে ১০৪ জন )-এব বাস। গুজাতের শহবাঞলে 
৫৩১৬৬২৪ জন এবং গ্রামাঞ্চলে ১৫৩১৬৭২৬ জন বাস 

কবে । মোট লোকসংখ্যার ১০৬৩৩৯০২ পুরুষ, ৯৯৯৯৪৪৮ 

জন শ্ীলোক । উপজীবিকা অন্ুসাণে গুজবাতেব জল্সংখ্যা 
কয়েকটি ভাগে বিতক্ত। মোট নসংখ্যাব ৫১৮৫৭৭৬ 
পুকুষ কমী, ২৭৮৮৮১২ স্ত্রী কমী | ক্মীদের মধ্যে ৪:১৯০৬০ 
রুধক, ১২৫২০০০ কশিকর্ধে শিযুক শমিক। ১০৪৮৫০ 
খনিতে নিযুক্ত, ১০৯১৭৬৫ ক।রথানাম নিযুক্ত, ৯০০৪৩ জন্ 
গঠনমূ্গক কার্ধে, ৪১১১৫৬ ব্যবসায ও বাণিজ্োে, ১৫৯৬১ 
জন যানবাহন ও সংরক্ষণে এবং ৮৪৬৫৫৩ তন অগা 

কার্ধে নিযুক্ত । 
১৯৫৯-৬১ খ্রীষ্াকের হিসাব অন্রলাবে মোট জমির 

৯৩৯৭৪৫৮ হেক্টর (২৩২২৯৮০০ একর) কৃষিকাধে 
ব্যস্ত হয় এবং ৮৯২৬৪ হের ( ২১৯০৬৭০০ 
একর ) অকৃষিকার্ধে ব্যবহৃত হয়। অকৃষিকার্দে ব্যবহৃত 
জমির ১৮*৬১৩৬ হেক্টর (৪৪৬২১০* একর ) কৃষিযোগা 
পতিত ও পশ্চারণ ক্ষেত্র, ১*৯৪৭১৫ হেক্টর ( ১৭৫৩০৮০০ 
একর ) অন্তান্ত কার্ষে ব্যবহৃত হয় । প্রধান উৎপন্ন দ্রখ্য 
ধান ৫€৩৩১৯২ হেক্টর (১৩১৭৫*৭ একর ), গম ৩৫৭৫১১ 

গুজরাত 

হেক্টর (৮৮৩৪০ একর ), বালি ৪৭৭৫ হেক্টর (১১৮০৯ 
একর ), হুট! ২২২৫৪৫ হেক্টর (৫৪৯৯০* একর ), রাগি, 
জোয়ার, বাজরা ২৮৩৫*৮৫ হেক্টর (৭০০৫৪০০ একবু ), 

ছোঁলা ৫৭৬৭০ হেক্টর (১৪২৫০০ একব ), ডাল ৩৬৯৮৬ 
ভেক্টুব (৯১২০০ একর ), বাই, সরিষা, তিসি, তিল 

১৪৪১১৪ হেক্টর (৩৫৬১০ একর), তৈলবীজ ৭৬৪৪৮ 
ছেকুর (১৮৮৯০০ একবু ), ভুলা ও অন্যান্য তদ্থ ১৮১১৩৫৬ 

হেক্টর (8৪৭৫৮০০ একর ) ভূমিতে উৎপন্ন হয়। 
জরাত গুদেশের ধনাঞ্চপলকে চারি ভাগে বিভক্ত করা 

যায়: ১, আত্র পত্র পতনশল বন ২. শুদ্ধ পহ পতনশল 
বন ৩. ফাটা জাতীয় বৃক্ষ ৪. সমুদ্রেপকৃলবর্তী বন। 
দৃক্ষিণ-পূর্বা শে দাঙ্গ, পাজপিপ লা এবং ছোট উদয়পুরের 
জঙগল উল্লেখযোগা । বাশ গাছেনু জন্য উন্নব গ্রজরাতের 
পাপনপুথ জঙ্গল খটাত। গুদেশের মোট আয়তনের 
৮55% অবণ॥াবৃত। 

3€ প্রাতেব বনাঞ্চলে বিশেষত: সরনিত গির অরণ্যের 
সি'হ বিখ্যাত হইছা] ব্যতীত বাঘ, হবিণ, বগ্বরাহ, 
নীপ গ'ই, পাঞ্গুর, বনবিডাপ) কাঠবিডাল, সন্বর ইত্যাদি 
দেখা যায়। 

গুভবা গ্রদেশ খনিজ সম্পদে সমুদ্ধ | সমগ্র গুজরাতে 
১৯৫৯-১১ খ্রীষ্টাঝে যধা্রমে 5৯৯ কোটি, ৫২৮ কোটি ও 
৬০১ কোট টাকা মুলোর ঘন্জি দ্রব্য উল্ভোপিত হয়| 
&দরাত গুদেশ ভাতের আধো বঙ্কাইত। লদ্ণ এবং 
আ:ভেট উত্পাদন পদ স্থান, চীনামাটতে খিশীয় এবং 
ক্যানসাইট উতপাদণে তৃতীয় স্থাণের অধিকাখী। অগান্য 
জেখ গাগা খনিজ দ্বে)ব মধ্যে ম্যাঙ্গাশিজ আক, চুন 

পাথর, »কাখাটভ্, খেল্সপান, ডগোমাইট ই ভাদি বিশেষ 
উদ্লেখঘোগা । বহমানে হু €রাউট নামক খনিঙের বিবাট 
অ"শ ভূঁ-পৃষ্গেব নীচে দেখা গিয়াছে । 

সম্পতি ওজনাত খনিজ তৈল, স্বাভাবিক গ্য।স এব, 
কষপা আবিষ্কীত হইযাছে। আঙ্গপেশ্বব হইতে ক্যান্ধে 
পর্মন্ত ১৬১ কিলোমিটাধ বিস্তৃত খনিজ তৈলেব একটি শত 
আছে। এই ৩শস্তর গড়ে মাটিব ১০৫২ মিটাব শীচে 
দব্হিত। বরোদাঁব নিকট মাত্র ২০০-৩০* মিটার নীচে 
এবং আমেগাবাদ অঞ্লে ১৩০* মিটার পীচে তৈলস্তর 
পাওয়া গিয়াছে। 

স্বাভাবিক গ্যান খোঘে।, হাজানত, বরোদা এখং 
ঝাগদিয়া অঞ্চলে এবং লুনেজ, ক্যাম্বে এবং আক্কলেশরে 
নিকট মাতেজে পাওয়া যায়। আসঙ্কলেশ্বরে বৎসরে 
২০৪০ মেট্রিক টন (২০০* টন) অপরিশাধিত তৈল 
উত্তোলিত হয়। এই তৈপ বরোর্দা হইতে ১৩ কিলোমিটার 
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(৮মাইল ) দুরে অবস্থিত গুজরাতের কোয়ালী শোধনাগার 
খোলা পর্বস্ত উ্ন্বের শোধনাগারে পাঠানো হইত । 

লিগনাইট জাতীয় কয়লা উমারশব নামক স্থানে পাওয়া 
যায়। গুজরাতে ১*৪০৪*০* মেট্রিক টন (১*২১৯৯* 
টন) উৎপন্ন হয়। গুজরাত ভাবতে উৎপাদিত বঝ্মাইট- 
এব শতকরা ৫৭ ভাগ উৎপন্ন করে। জামনগরের 
কল্যাণপুরে সবাপেক্ষা অধিক বক্পাইট পাওয়া যাঁয়। 
ইহা ছাড়া খেড়া, বানসকন্থা, হুরাট ও কচ্ছ জেলাতে ও 
কিছু কিছু পাওয়া যায়। ম্যাঙ্গাণিজ পাচমহণ এবং 
ববোদ1 জেলায় পাওয়া যায়-- ২৯৭৮৪৯* মেট্রিক টন 
( ২৯২০৯০* টন) উত্তোলিত হয়। তামা বানসকণ্থা 
জেলার অন্বাজীতে, রাজকোট জেলার টৈয়বদার নিকটে, 
বরোদা জেলায় এবং সওখেদা তালুকের খান্দিখায় পাওয়! 
যায়। লৌহ আকণ পাচমহল জেলার জামুঘোদ] এবং 
ন।রুকোট অঞ্চলে দেখা যায় । ল্যাটেরাইট জাতীয় পৌহের 
আকবর জামনগর, পোরবন্দরু, জুনাগড, ভবনগর, কচ্ছ ও 
সৌরাষ্টে প্রচুর পাওয়া যায়। সৌরাষ্ট, খেডা জেলা, 
রানাভাত এবং আদিত্যনা অঞ্চলে প্রচুর চুনা পাথর আছে । 
রানাভাভে চক পাওয়া যায়। কেলাসিত চুনা পাথর 
বানসকস্থা এবং সবরকন্থা জেলায় 'আছে। মার্বেলপাথর 
বানসকস্থ। জেলার অন্মাতার ৪ পাঁচমহল জেলায় আছে। 
ক্ুওবাইট বরোধাদ্র এবং ফ্যালসাইট সৌরাষ্ট্, ভবনগর, 
রাজকোট, জুনাগড় ও জামনগর জেলায় পাওয়া যায়। 
জিপসাম পা এয়া যায় কচ্ছের রনে। ইহা ছাডাও গুজরাতে 
কাচ নির্যাণে প্রয়োজনীয় বাপি ও কোয়ার্টজ্ বরোদা ও* 
গাচমহল জেলায় পাওয়া যায়। বেলে পাথর হাতমতী 
নাশিগর্ভে পাওয়। যায় । আজবেস্টস ও হিয়াটাইট সবরকস্থা 
জেলার দেবমোরী কুগুলে দেখা যায়। লবণ পাওয়া যায় 
ধরসেনা ও মাগোদ হইতে | সমগ্র গুজরাতে গৃহসজ্জায় 
বাবন্ত উৎকৃষ্ট বেলে পাথর হিম্মৎনগবে পাওয়া যায়। 

গুজরাত প্রদেশের শিল্পের মধ্যে বগ্রশিল্পের স্থান 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা । প্রদেশের ৮৭৫টি বন্রশিল্পের 

প্রতিষ্ঠানে ২১২৫৮ অমিক অর্থাৎ মোট শ্রমিকের 
৫৬'৪৯% নিযুক্ত আছেন। বন্ুশিল্পের পরেই কৃষিজাত 
দ্রব্যের উপর নিতরশল শিল্প উল্লেখযোগ্য । 

এই প্রদেশে ১৩৫৭'৫৯১ কিলো গয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হয় ও খরচ! হয় ১১৩৮৯৯৭ কিলো ওয়াট । 

বরোদায় প্রাপ্ত বাপি ও কোয়ার্টজের উপর নির্ভর 
করিয় কাচশিল্প গড়িয়া ঈঠিয়াছে। খেড়া জেলার চুনা 
পাথন্বের গোগান হইতে সেভালিয়া এ.সি.সি. গ্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক একটি সিমেন্টের কাখখান! স্বাপিত হইয়াছে। 
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পোরবন্দর, ঘারকা ও জামনগবে সিমেন্টের কারখানা 
আছে । গুজরাতে তিনটি সোঙা-আশ তৈয়ারির কারখান| 
আছে। ধারঙ্গগাদরায় রাসায়নিক কারখানা, মিঠাপুরে ও 
পোরবনাবে টাটার রাসায়নিক শিল্প বিখ্যাত । বড়শাদিতে 
কাগজের কল আছে। 

গুজরাত গ্রদেশে শ্ররাটের নিকট তাঙ্ী নদীতে ৬২১ 
যিটার (২৯৩৮ ফুট) দীর্ঘ কাকরাপাব বাধ হইতে 
২২৭৫৪৩ হের (৫৬২২৫ এক) জমিতে জলসেচ 
হইবে। উকাই, কাদানা ও নন্মধধায়র বাধ হইতে ৪৩৭ ০৬৮ 
হেক্টরে (১*৭৯৯৮০ একর ) জলসেচেন ব্যবস্থা হইবে। 
মাহী নদীতে বাধ দিয়া ১৮৬১৩২ হেক্টরে (8৬৯০৯০ 
একর ) জলমেচ হইবে । এইরূপ আর বাপের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হইয়াছে। 

গুজবাতের মৎশ্তের ব্যবসায় অতান্থ উন্নভ। প্রায় 
৭৬৫৯৯ মের্টিক টন (৭৫০৯০ টন) মহ্শ্য প্রতি বং্সর ধর! 
হয়। ভন্মধো ৮৫% অন্যান্য প্রদেশে প্রেরিত হয়। 

সমগ্র গুজরাত প্রদেশে পশ্চিম বেলপথের ৫৩৬২ 
কিলোমিটার (৩৩১৬ মাইশ) বেপপথ আছে। প্রতি ১৭৭ 
বর্গ কিলোমিটারে ৩ কিলোমিটার রেলশথ আছে । এই 
প্রদেশে মোটর যাতায়াতেব উপযোগী ১১৯৩২*৩৫ কিশো- 
মিটার রাস্তা আছ্ে। পাকা রান্থা ১১৩৪৭ কিলোমিটাণ 
(৭৯৪৯ মাইল ) এব" কাচ! ব্রাস্তা ১১৩৭৯ কিপোমিটাব 
(৭৭১ মাইপ)। প্রশ্তি ১০০ বগ কিশোমিতাবে প্রা ৬ 
কিলোমিটার রাস্তা আছে। গুনরাতে কোণ জাশীয় 
সড়ক নাই। 

গুজরাতে ৫০টি মাঝারি ধরনের ছোট বন্দর আছে। 
১৩টি বন্দরে টিমার চলাচলের বাবস্থা আছে। বেদী, 
নবলম্্রী, সিক্কা, €খা এবং ভবনগর সাপ] বখসরই খোপা 
থাকে । 

আমেদাবাদের বিমান বন্দর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর । 
ইহা ভিন্ন জামনগরে (২২০২৭ উত্তর ও ৭৯০৭৭র্ব 
'জামনগর+ দ্র) সামরিক বিমান অবতরণের ক্ষেত্র আছে। 

গুজরাত প্রদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৮*৮০%। 
সমগ্র গ্রদেশে ২টি বিশ্ববিগ্ালয়, ১০৫৮২টি প্রাথমিক 
বি্ালয়। ৭৪*০ উচ্চ মাধামিক বিষ্ভালয় ও ১৭টি 
কলেজ বা মহাবিষ্ভালর আছে। গুজরাত প্রদেশের ভাষা 

.শজরাতী। 
গুজরাত প্রদেশে ভারতের আন্ত প্রদেশের মতই বু 

উৎসব হয়। এই উৎসবগুলিতে ১৭১টি মেলা হয় ও তাহাতে 
২৩২৮৩৮২ লোকের সমাগম হয়। গুরুপুিমা, নবরাক্ি, 
শিবরারি, সাবিত্রী পূর্ণিমা, গণেশ চতুর্থী, জন্মাষ্টমী, ত্রিপুরী 
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পুণিমা, মকর স'ঞ্রাপ্তি, হোপী, রামনবমী, নাগপঞধমী, 
ভীম একাদশী, বখযাতা। ইত্যাদিতে উত্মৰ ও মেল! 
অনুষ্ঠিত হয়। 

গুজরাতের নবরাত্রি বা নয়রারির উৎসব সবাপেক্ষা 
উদ্লেখযোগ্য উৎসব । এই উত্পব বৎসবে চারখার-_ 
আধাট, আশ্বিন, মাঘ ও চৈত্র মাসেব শ্রূপক্ষে অনিত 
হয়। এই সমযে বিখা।ত গরব। নৃত্যে হৃতাকারীবা কখনও 
জোড়ে কখনও দলবন্ধভাবে একটি বাতির চতুদিকে 
বৃত্তাকারে নৃত্যসহকারে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এই 
বাতি অনস্ত শক্তিব প্রতীক স্বরূপ । এইসব গরব। গানে 
কেবল রাঁধারুষ্ণের লীল! গীত হয়। দিয়া বাসে ঘুঙুর 

গুজরাত 

নও" 

বাধা লাঠির ব্যবহার হয়। জনম পঞ্চাই, অষ্হি'স।, 
কাহিক পর্নিমা, গলি, মৌশ একাদশী এল” মহাবীর 
জয়স্টী উপলক্ষে জৈনদের প্রধান উৎসবগুলি অনন্গিত হয। 

গুজবাডেব বহু দ্রষ্টব্য স্থীনের মধো উল্লেখযোগ্য £ 

সবরমতী পর্দীর তীরে আমেদাবাদ (২৩৯২ উত্তৰ ও 
৭২০৩৮ পূর্ব)। ইন! গুরজপাতের সামধিক রাজধানী 
ও প্রধান শহর। এখান হইতে ২৪ কিশো টিউব (১৫ 
মাইল ) দুরে গান্ধীনগরে স্থাধী রাজধানী স্থাপিত হইবে 
( আমেগাবাদ? সর )। 

আমেদাবাদের দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত বাবোদ। 
(২২* উত্তর, ৭৩:৩০ পূর্ব) গুজরাতের ছিতীয় বৃহত্তম 
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শহর। ইহার লোকসংখ্যা ২৯৮৩৯৮ জন। ইহ! মারাঠা 
রাজা গায়কোয়াডদেব রাজধানী ছিল ( “বরোদা” ডু )। 

ব্রোচ নর্মদা নদীর মোহানায় (২১৪১ উত্তর এবং 
৭৩*১' পুর) অবস্থিত প্রাচীন শহর; লোকসংখা। 
৬৩৮৪০ জন। একদা ব্রোচ বধিষু। বন্দর ছিল। 
পেবিপ্লামে বারুগজ নামে তাহার উল্লেখ আছে। পর্বে 
এই বন্দরের সহিত রোমের ও অল্নান্তা এশীয় ও ইওরোপীয় 
বন্দরের মধো বাণিজাক আদান-প্রদান চলিত। এখানে 
ভৃগু মুনির মন্দির আছে। 

হবাট (২১*১২' উত্তর এবং ৭২*৫২' পূর্ব) তাণ্ী 
নদীর মোহানায় অবস্থিত ভারতের পশ্চিম উপকূলের একটি 
বন্দর ( ষাট দ্ব)। 

পোরবন্দর (২১*৩৭' উত্তর এবং ৬৯*৪৯' পূর্ব ) 
গাঙ্ীজীর জন্মস্থান ও বদর । এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান 
লাইট হাউস, অশ্ববতী ঘাট, বাজরাজী, আর্ধকন্তা, গুরুকুল, 
কীতিমন্দির ইত্যাদি | 

ওখা আরব সাগরের তীরে দ্বারকার সহিত রেলপথে 
যুক্ত বিখ্যাত বন্দর। ওখেশ্বর মহাদেবের মন্দিএ আছে। 
ওখা হইতে ৪৩৫০১১ মেট্রিক টন (৪২৬৪৮১ টন) পণ্য 
বৃপ্ধানি হয়। 

দ্বারকা (২২*১৪' উত্তর এবং ৬৯*১' পূব) আবৰ 
সাগবের তীবে অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ( “দ্বারকা” ড্র )। 

প্রধান শহর (১৯০৫২ উত্তর এবং ৮২৫৯ পৃব; 
'জুনাগড়" দ্র) জুনাগড় জেলায় গিরনার বা রৈবতক 
পরত মহাভারত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান (গগিবনার' দ্র)। 
গিরনার পর্বতের নিকটে দাভার পাহাড় মুসলমানদের 
তীর্ঘস্থান। 

প্রভাম পত্তনে ছ্বারক1 হইতে ৬৪ কিলোমিটার 
(৪ মাইল) দূরে সোমনাথের মন্দির হিন্দুদেব ভীর্ঘস্থান। 
বর্তমানের মন্দির ১৭৮৩ গ্রীষ্টাব্ধে অহগ্যাবাঙঈ কর্তৃক নিত 
হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে নৃতন মন্দির তৈয়ারি শুরু হয়। 
প্রভান বৌদ্ধ তীর্থ হিসাবেও উল্লেখষোগা । 

বাজকোট (২২*১৮ উত্তর, ৭**৫৬' পুর্ব) পূর্বে 
সৌরাষ্ট্রের বাজধানী ছিল। এখানে একটি ভাল হ্রদ 
আছে। লোকসংখ্যা ১৯৪১৪৫, রাজকোটে বিমানকেছ্্রও 
নিথ্রিত হুইয়াছে। 

কান্ড্পা কচ্ছ উপসাগরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত একটি 
নবনিগ্রিত পোতাশ্রয়। ইহ দিশার সহিত রেলপথে যুক্ত । 
এক্ষণে খনিজ তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে ( “কান্ড্পা” দ্র )। 

ভব্নগর ক্যান্থে উপসাগরের পশ্চিম কূলে একটি খড়ি 
ভিতর অবস্থিত। ছোট হিমার আসিতে পারে কিন্ক বড় 

গুঞ্জরাতী ভাষ। 

ট্রিমার ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল) দুরে নঙ্গর করে। 
লোকসংখ্যা ১৭৬৪৭৩ জন। 

ভুজ (২৩*১৫' উত্তব, ৬৯০৪৯' পূর্ব) পূর্বতন কচ্ছ 
রাজ্যের রাজধানী ছিপ। 

দ্র ১৪111061106) 06 30৮61010617 0117)078, 

021015000,,111196121 0৫261666101 17014, 10091710101 

57165, 08100666, 1909 7 70 1৮. 0051)1) 310 

1৫৫ $5 034102 19836, [মেড] 811) 3010095, 
1955 ; [ও 7 205০1, 901)6 01776610615 ০0: 

(0217505, 3019190 067585 01 17212 19617, ৮০01, ডি, 

70810 1-01), 1061], 7196) ১ [তত 05692, 

90011106106) 06 00115115, (019190, 0817585 

0 17012. 7961, 5০1 ডা, 071৮ ৬[7-0, 19115 2110 
10501%915 ; 1901018] 00000201106 4৯016 

[০01101010 19562101), 160/10 12001707110 51163) 

03%)04, 1৩ 0০110, 193] ১ 9০4৮৮110106 

6661 9055101 ০07 1710101 1২267070]  00787655) 

[08100 1], 15010210000, 781)11015, 1991 7; 9101001 

961701705. 0100 0. 10. 001১7011545, ০৫, 5111163 

47) 118010115011 081106) 1701১ ৩0785, 17011 418 

0179 1701% 170601206, 09100002, 19604. 
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গুজর।তী ভাষা গুজবাত-কাথিষ/€ম্লাড অঞ্চলে কথিঠ 
' আধুণিক ভারতীয় আযভাষ1। রাজস্থানী ভায়া, বিশেষতঃ 
মাডবারী ভাষার সহিত এই ভাবার সম্পর্ক অঙি ঘণিষ্ঠ। 
প্রাচীন পশ্চিমা! রাজস্থাণী ও প্রাচীন গুজন্াতী অভিন্ন 
ছিল। জাধারণ গুজরাতীৰ (আমেধাবাদ ) তুপনায় 
পারমীদের গুজরাতীতে (বোম্ব।ই ) আধবী ফারমী শবের 
ব্যবহার একটু বেশি এবং ব্যাকগণগত অক্পন্বল্প পার্থক্যও 
আছে। ইহা ছাড়া কাথিঘাওয়াডী ভাষারও কিছু 
স্বাতগ্থা আছে। সিশ্বীর মত নিপীড়িত (7600151 ) 

ব্যঞন ধ্বনির ব্যবহার ; ম-কে হু-ন্ূপে উচ্চারণ; অয়, 
যি, অইসঞএযা; মাবাঠীর মত পুং স্ত্রী ও ক্লীব 
লিঙ্গের ব্যবহার $ তির্ধক বিভক্তি একবচনে ( পুং লিঙ্গে )- 
আ, বহুবচনে (সাধারণভাবে )-৪,,+ কর্মসন্প্রদানে'নে, 

অন্বন্ধে-_নে1-নী, চা) অপাদানে-+থী, অধিকরণে-ম1। 
বাংলার “আছে'-র মত “ছে'-র প্র্মোগ ; পশ্চিমা পাঞ্াবী 
৪ কিছু কিছু রাক্জস্থানী ভাষার মত বিষ ক্রিয়াপণে 
স্-এর ব্যবহার-_হা উতরীশও অমে 'উতনীন্ত, তু উততরশে, 
তমে উত্তরশো, তে উত্তরশে, তেও উতরশে ) ইত্যাদি 

১৫৪ 
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এই ভাষার বৈশিষ্ট্য । দেবনাগরী হইতে কিছু পৃথক 
ইহার নিজস্ব পিপি আছে। এই ভাষায় উৎকুষ্ট সাহিত্য 
কটি হইয়াছে । নরসিংহ মহতা (১৪১৫-৮১ গ্রী) এই 
ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। উহার বচন! বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে 
তুলণীয়। 
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ঘিজন্রনাথ বত 

গুজরাতী সাহিত্য 'মগ্ভ হইতে প্রা ৮** বৎসর পূর্বে 
গুজরাতী সাহিত্যেব উৎপক্তি ঘটে । অপত্রশ হইতে 
উদ্ভুত এই ভাষ| চালুক্য রাজগণের সময হইতেই স্ুম্পষ্ট 
বপ লাভ করে এব” উহার ক্ষেত্রও প্রসারিত হয। এই 
দেশে মুনলমান বাজখ প্রতিষ্িত হইবার পৃবেই গুর্জর 
অপশ্র শ আধুনিক গুজলা ঠা বপ পাও কবে এবং মারোয়াভী 
নামে ইহাণ এটি মপটলিত শাখাব উৎপত্তি ও এই সময়ে | 
গুজবাতী সাহিতা বিশিষ্ট কপ পাভ কবিবার সঙ্গে সঙ্গে 
ব্রজে এতিহ্থ হহ তে বিচ্ছিন্ন হইফা ইহা! স্বীয শ্থাতন্থ্য রক্ষার 
চেষ্! বরে । এহ পধিবওন চরম কপ লাভ করে ১২৫০ 
হ£725 ১৪৫৭ শ্রাঙ্ান্দেব মধো। প্রেমানন্দর (১৬৩৬- 

১৭৩৪ শ্রী) পব হহত্ে গুজপাতী াষা আণুনিক রূপও 
নীও কবিবাছে । নরসিংহ এবং ভাশণের সমযে যে বিশিষ্ট 
ধারার পাত, অখোও প্রেমানণ এব" দযারামের খচণায় 

'তাহাব পূর্ণ পরিণতি পক্ষ্য কবা যায় । ১০৪০৭ খ্রীষ্টাবের 
পর হতে গুজরা'তী সাহিত্যে আধুনিক যুগেব আপস । 

আচাধ হেমচণ্্ু (১০৮৭-১১৭৩ শী) তাহার প্রাকৃত 
ব্যাকরণে খিশ্দ উর্দাহরণসহ অপশ্র“শের ব্াকবণেব9 

আপোচনা করিয়াছেন । হেমচন্দ্রের দোহাতে গুজগাতী 
ভাষাব স্চন1 স্পছুই পরিণক্ষিত হয়। হেমচন্দ্রে পর 
হইতে গুক্গরাতী সাহিত্যের উপত্ধ সংস্বত এবং প্রাক্কত 
গাথার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়, জৈন ধর্মের প্রভাবও 
প্রবল। এই যুগে পামচগ্র, মোমেশ্বর বস্তপাপ এবং 
তেঙজপাল প্রমুখ সংস্কত পঠিতের আবিাব হয। এই 
সময়ে এমন লেখকেবও সন্ধান মেনে বাহার! সমসামমিক 
চলিত ভাষায় সাহিত্য পচন] করিয়াছেন। 'স্থুপিভদ্র ফাণ্ড 
( ১৩৩৪ গ্রী) এবং “বলন্তবিলাম' ( আন্থুমানিক ১৩৫৯ খ্রী) 
ইত্যাদি 'ফাণ্ু জাতীয় কাবা এই সময়ে রচিত হয। 
“নেমিনাথ চতুষ্পদিকা” (১২৬৯ খ্রী) নামক ক্ষৃ্দ কবিতা 
(৪০1০84০ ) এবং “বেবন্তগিরি রাস” ( ১২৩১ শ্রী) নামক 
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রাস কাব্য এই যুগেরই স্থট্টি। রাসের সঙ্গে প্রা একই 
সময়ে এতিহ্বাসিক প্রবন্ধ পিখিবার প্রচেষ্টা ম্মরণীয়, 
ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ পদ্মনাভের 'কাঙডদে প্রবন্ধ 
(১৪৫৬ খ্রী)। 

পদ্মনাভের 'কাহড়দে প্রবন্ধ শুধু সাহি-্ামূল্যের দিক 
দিয়া নহে, ভাষাতত্বের বিচারে ও বিশেষ প্মখঈ্য | ইহার 
পর হইতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে হিন্দু প্রাধান্তের 
(অথবা অ-জৈন প্রাধান্য ) যুগ খলা যাই পাবে। 
নরসি'হ (১৪১৪ ৮৯ গ্রা), মীরা ( আন্মাণিক ১৮৪৮- 
১৫৪৬ গ্রী), দয়ারাম (১৭৭৭-১৮৫২ শী” প্রীতমাদাস 
এবং প্রেমসথী কঞ্চপীল! বিষ্যক কাব্য শিখিযাছেন। 
মীবার কুল সৌকুমার্ধ, দযারামের গীতিময়ল। ও লাবণ্য, 
নবসি'হের ভাঁষাসমৃদ্ধি গুজরাতী সাহিত্যের স্বাবী সম্পদ । 
ক্রমে 'আখ্য।ন" নামক একটি নূন কাবাকপ উদ্ৃত হয়। 
ইহ] বামাযণ, মহাভারত এব" আন্তান্ত প্রাচীন সাচিত্য 
প্রচারের বাহন হইয়া গঠে। ভালণ (পঞ্চদশ শতাব্দী ) 
এই আখ্যান কাব্যের শ্রষ্টা। বাণের কাদগ্ধবীর ঠিণি একটি 
উত্রষ্ট অগ্রবাদ করেন। তাহার পব “মাখ্যান'কাবাকে 
জণপ্রয কবিধা তোপেন নাকর, বিষু্দান এব" বিশ্বনাথ | 
এই শাখার প্রধান কবি প্রেমানন্দ ( ১৬৩৬-১৭৩৪ শ্রী )। 
সামাজিক বীতি নীতি এব" বাস্তব চিত্রণের জন্য৭ এট 
'আখ্যানগ্চলি' বিশেষভাবে মুল্যবান। গল্পের আকর্ষণ 
থাকাঘ প্রেমানন্দ প্রমুখের আখ।!ণ কাব্য জনশিক্ষার বাহন 
হইযা «ঠে। অধশ্ত নরসিংহ, দধারাম ঞরমুখ গীতি কৰি 
অথবা ভাপণ, প্রেমানন্দ প্রস্ততি আখ্যায়িক কাব্য লেখক 
যে কেবল ধর্মের বথাই ব্লিযাছেন তাহা নহে। ইচ্ছায় 
বা 'দনচ্ছাতেই হউক, তাহার] ধর্মনিরপেক্ষ জীবনের 
সৌন্দযের গানও গাহিযাছেন। এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা 
স্বত্রপাতের সময়ে ভজন, গবৰি এবং গরখা, ছুপা এবং বাত 

(পদে) (রোমান্টিক কাহিনী) গরভৃতি হইনে গৃহীত 
হাজার হাজাব শব লোকের মুখে মুখে ফিখিত । জনপ্রিয় 
এবং কিয়দংশে আখ্যানঙ্জাতীয এক ধক্নের রোমশন্টিক 
কাহিনী জন প্রাধান্েখ সময় হইতে গুজরাতী সাহিত্যে 
লক্ষ্য কর! যায। পগ্যে এই জাতীয় কাহিনী বচনায 
শামল (১৬৯৯-১৭৬৯ প্রা) সারণা এব সাবলীলভায 
অদ্িতীয়। 

মধাযুগের গুজরান্তী কবিগণ তাহাদের ভাবনা চিন্তা 
পছ্যে প্রকাশ করিষ! গিয়াছেন-__ সামাক্িক কুপ্রথা এবং 
ভগ্ডামিকে তীব্র বাঙ্গ করিয়াছেন। এইসব কবির মধো 
গ্রধান হইলেন অখো। 

মধ্যযুগের গুজরাতী সাহিত্যের প্রধান সম্পদ হইল 

|, 
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নরলিংহ এবং মীবার ভজন | ভাপ্পণের “কাদন্বরী' অখোর 
“ছগ্সা', 'অথে-গীতা", প্রেমানন্দের কাহিণী-কাবা 'নলাখ্যান,, 
'কুবের-বাই-ছু মামের? স্থদামা চরিত্র ওিখাহুবণ এবং 
দশম স্বন্ধ'। এতছ্যতীত স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের বিবিক্ত- 
সেবীগণের শান্ত-মধুর গীতাবলী এবং দয়ারাষের আনন্দো- 
চ্ছল গবৰি এ যুগের সাহিত্যের বিশিষ্ট নিদর্শন । 

এইসব কথা স্বীকার কবিলে৪ সামগ্রিক বিচারে 
মধাযুগের গুজবাতী সাহিত্যে বৈধ্ধের লক্ষণ সংকীর্ণ, 
এবং বুদ্ধিবৃত্তিপ স্বাধীন বিকাশের সুযোগ অনুপস্থিত 
কল্পনাও তখন অবাধ স্ফতি লাভ কবে নাই। এফুগের 
সাহিত্যে ধর্মেব প্রভাব প্রবল ও পরিব্যাপ্র। 

আধুনিক ওষরাতী সাহিত্য. ব্রিটিশ শক্তিৰ অভু)দ্য 
এবং ই'রেজী শিক্ষার প্রসাণের ফলে ১৮৪৯ শ্রীষ্টান্দের 
পর হইতে গুজরাত প্রচলিত ধর্ষ ও সমাজ -বাবস্থার 
সংকীর্ণভার বিষ্ষে সচেতন হইল। কুসংস্কাব যে দেশের 
সর্বত্র বন্ধযূল ইহা? সকলে হদয়ংগম করিল। ক্থুতরাঁং এই 
পর্বে প্রধান চেষ্টা হইল নৃতন শিক্ষাধারার প্রসার এবং 
তাছার সাহাযো ধন ও সমাজের সংস্কার সাধন । 

সাহিতাকেবা এই উদ্দেশ্টে নকল উদ্ভম নিয়োগ কবিলেন। 
দলপতরাম এবং ভাহার সহযোগীগণ গুজরাতী ভাষাকে 
এমন এক সবজনীন ৰপ দিলেন যাহা সহজেই সকলে 
নিকট গ্রহ্ণীয় হইল। তাহারা সুষম ছন্দোরীতি গড়িয়া 
তুপিলেন। নর্মকোষ? (গুজবাতী অভিধান, ১৮৭৩ শ্রী ) 
-পণেতা কবি নর্রদকে জাতীয় চেতনার উদগাতা বল, 
যাইতে পারে। নবলরাম সাহিত্য, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা 
প্রভৃতি বিভিপ্ন বিষয়ের চিস্তা ও অন্নশীলনে আম্মনিয়োগ 
করেন। নর্মদদ এবং নবলরামের যুখা প্রচেষ্টায় গুজরাতী 
গছ সাহিত্যের উদ্ভব হয়| নর্মদের বিবিধ সাহিত্য-পপীক্ষা, 
রণছোডভাই ও নব্লরামের নাটকাবলী, নন্দশংকরের 
উপন্তাম “করণ ঘেলো' (১৮৬৬ শ্রী) ইত্যাদির মুল থর 
হইল সমাজেব পুনরুজ্জীবন। উপরি-উক্ত উদ্দাহরণ গুলির 
মধ্যে গ্রশ'সনীয় রচনাশৈলীর জন্য কয়েকটি কবিতা, একটি 
কি ছুইটি নাটক এবং “করণ ঘেলো'র নাম উল্লেখ কবা যাষ। 
শেষোক্ত গ্রন্থটি গুজরাতী ভাষায় লিখিত প্রথম এঁতিহাপিক 
উপন্তাম। পববর্তী পব অর্থাৎ পণ্ডিত যুগের? (১৮৮৫- 
১৯২* গ্রা) তুলনাষ এই যুগের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : 
এই যুগের লেখকগণ মাধারণ পাঠক এবং সাধারণ মাহ্থষের 
জীবন সম্পর্কে সচেঙন। 

১৮৭০ গ্রীষ্টাবের পর হইতে প্রার্থনাসমাজ, আর্ধলমাজ 
এবং থিয়োনফিকা।ল সোসাইটির প্রচেষ্টায় দেশেরু মধ্যে 
ধর্মের প্রভাব স্বদূত হইল। ১৮৭৫ গ্রীষ্টাৰ হইতে জাগিল 

গুজবাতী সাহিত্য 

শ্াজাত্াবোধ | ১৮৮৫ শ্রীষ্টাকের মধ্যেই বিশ্ববিগ্থাপয়ে 
সংস্কৃত পঠন পাঠনের ফল দেখ! দিল এব" ইণ্বেজী কাব্য 
ও সেই হুত্রে ইংরেজী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রভাব 
দেশীয সাহিতো ফলপ্রস্থ হইল। 

নবসি'রাঁও (১৮৫৯-১৯৩৭ স্ত্রী), কন্, কলপি, নানালাল, 
(১৮৭৭-১৯৪৭ থ্রী), খবধদার, ঠাকোর এবং অন্থান্ত 
কবির কাব্যে পাওষা গেল মাধুধ) বিন্ময এবং সমুন্নত ভাব। 
ভাহাবা আনিলেন গীতিকবিভা, কাছিনীমূনক গীতিকবিভা, 
এপিজি, সনেট প্রভৃতি কবিশিব বিচিত্র কপ । লনেট, ভজন 
এব গান ইভাদি বিচি ধারা তাহারা প্রাণের আবেগকে 
উদ্যুক্ত করিযাছেন। স'স্কৃত অনুবাদের ক্ষেত্রে সবাপেক্ষ। 
উল্লেখযোগ্য হইলেন কেশবলা 7 ধব। বমণ হাই শীণক? 
লিখিত 'প্লাইনো! পব্তাত” (১৯১৪ শ্রী) নাটকে সঙ্গত ৪ 
ইওরোপীয় নাটাখাতির সমন্বয় দেখিতে পাই এবং উন্ধ 
নাটকটি অভিনয়যোগা গুজরাতী নাটকের মধো নিঃসনেহে 
সর্বশ্রেষ্ঠ | এই পর্বে বন বিশিষ্ট গণ্য এলখকেব আবিশাৰ 
হইয়াছে, যেমন মপিলাল, গোবধনখাম, নবসি"বাও, 
কেশবপাল ধরব, রমণ৬াই শীকিঠ, আনন্দ কব এব 
ঠাকোর। গোবর্পনবামের (১৮৫৫ ১৯০৭ গ্রা) চাবি খণ্ডে 
সমাপ্ত উপন্তাস “সবন্থ ঠীচন্দ্' এব" নাণালালের চি বহয়ন্থু' 
'ইন্দুকুমাব+, “বিশ্বগীতা" প্রশ্ভতি নুতন ছনে বচিও কাব্য 
নাটাসমৃ্ত এই পেন উ্লেখঘোগা সাহি শ্যবীটি। শাশা 
লালের বর্ণাঢ্য গোম]াটিক তা আমর পাই শাম চিরকন্সের 
সমৃদ্ি) শব্বপ্রয়োগে অভিনবত্ব এব ছপ্দেব আনগকবণা 
মাধুর্ব । এই মুগেধ সর্গাপেক্ষা মুশ)ঃখান মাণখণ্ হইল 
'সরহ্বতীচন্দ্র'ঁ- খুব সন্ভব সমগ্র আধুনিক ভাব তীষ মাহিশেো 
ইহ] অদ্ধিতীয়। “সরম্বতীচন্ররে উনবি'শ শতাব্দীৰ গুজবা গী 
সমাজ-জীবণ শিপুণভাবে বগি এব" ভাহাব সঞগ্গে গহি 
ফপিত হইযাছে জাতির তংকালিক আশা-আকাজা । 

যদিও এই যুগেব পাহিতা সাধারণ মানবে জীবন 
হইতে কিয়দ'শে বিচ্ছিন্ন, তাহা হইলে৪ এই সাহিত্য- 
সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য জনকল্যাণ । দাঁশনিক চিন্তা, 
মননশীলতা৷ ও সমাঁজহিতকর রচনার উন্মেষ এই সময়ে। 
নিঃসন্দেহে গোবধনবাম এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী । 

১৯০৫ খ্রীষ্টার্খের কাছ।কাছি সময হইতে গ্রজরাতে 
জাতীয় এবং রাজনৈতিক চেতন] হুদ হইল। ব্রিটিশ 
রাজশক্কির প্রতি বিদ্বেষ এবং রাঁজনীতির ক্ষেত্রে উগ্রপস্থা 
বৃদ্ধি পাইল। ১৯২* গ্রীহাৰে গীন্ধীজী দেশবাসীর হৃদয় 
জয় করিলেন। এতদিনে জাতীয় কর্মধারা একটি 
সর্বজনীন অথচ বাস্তব রূপ পরিষ্টলাহ করিল। এই পর্বের 
ওপন্থাসিক মুদ্দী এবং রমণপালের রচনাও সহজ সাবলীল 

১৫৭ 



গুজরাতী সাহিতা 

ও মাধারণের কচির উপযোগী । মেখানির প্রচেষ্টায় 
লোকপাহিত্যও সাহিত্যে পাঙ্ক্রেয় বলিয়া গণ্য হুইপ এব, 
ইহার প্রভাবও বিস্তৃত হইতে লাগিন। পঙ্সীজীবনের ধৈগ্য 
৪ মৌপর্ষের নিপুণ চিপ্রণ দেখিতে প।ই ধূমকেতুর ছে।ট 
গল্পে, চন্দ্রবদন মেহ ঠাব “গগাদি” নাটকে এব' পান্নালালের 
উপন্যাসে । উপন্যাসে বমণপাল দেশাই, ছোটগল্পে ধুমকেতু 
এবং আর, ডি পাঠক, প্রবন্ধে কীলেলকর, দুর কপ, ম তীন্্ 
দবে উল্লেখযোগা কতিহ্েব পরিঢখ দিয়াছেন। বিররাজ 
বৈদ্য, বিশ্বনাথ ভট্ট, বিষ্তপ্রমাদ বিখেদী প্রনুখের সাহি হয 
সমালোচনায় বসবোধেব সহিত সৌন্দধ তন্তের সুচাক 
সমস্বয়েৰ ঘলে উহ! মৌিক রূপ ধাবণ বরিযাছে। 

এন্দবম এবং উমাশ' বেক কাৰো এই যুগেখ চিন্বা- 

ভাবনা সঙিও বাঞ্িগত আশা-মাকাক্ষ। প্রতিফলিত 

হইযাতে | এই পর্বের অগ্রণী কবি এই ছুই জন। হুক্জম এবং 
মহৎ ভাবের সঙ্গে নিখত শৈলীর সমাবেশ উমাশংকবের 
কাবো পক্মণীম | তাহাব কাব্যসাধনাষ প্রাচা ৪ পাশ্চান্যোৰ 
মমহয হইফাছে বলা মায। স্ুন্দখম-এব বাস্তব তাবোধ 

আব৭ প্ুএব, ৬৬, আবও প্রবল । কিন্ত গাব কাঝা- 
সাঁপণাঁর দ্বিশীম পর্বে অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালে তিনি 
পআরকিন্দেব দিবাজশন ৪ অধ্যাশ্রবাদে অভিনিনিষ্ট। মন- 
স্থগলশ্ল গ।বেরি পণ” বেলাই এযুগেব দুই গন বিশিষ্ট কবি। 

আ।লোচা পরের সপাপক্ষা স্মবণধ বাক্তি হইলেন 
গান্দগী। হ্বাহাব বচন*টশলীব প্রপান বৈশিষ্টা প্রাঞলতা 
এল গ্রচ্ছন্দা। গাঙ্গীষীর অসংখা রচনাবশীর মধো 
হাল ন্নাম্বজ্পীবণী শিশ্বপাহঠিহো স্থান পাইবাব যোগা। 
'ভাষাগত উশ্খর্ধ ভাডাও আশ্রজীবনীচ্তে বণিত বাস্টিশত্তের 
আকর্মণ তা আছেই । সাহিতা-সাপধনাব ক্ষে্জে গান্ীজীব 
'াদর্শে টদ্বদ্। লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগা হইলেন ং 

প্রবন্ধকাব কাপেলকর, দার্শনিক মসরু গযালা, দিনপন্রী- 
লেখক মহাদেবছাই, সমালোচক রামনাবাষণ পাঠক, জন 
পন্ভিত ও চিন্তানাযক স্তথলালজী। মহাদ্দেবভাই 
একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত দিনপন্তী » মসক ওয়ালার সমূলি 
ক্রান্থি ( পূর্ণ বিপ্লব ) এব দর্শকে'ব উপন্যাষাবলী চিন্তা- 
উদ্দীপক | যুগ-ধর্মকে ৪ উহাবা পরিম্ফুট কন্যা তোলে। 
তাহাদের রচনাবলী আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যকে আর৪ 
ভান্বর করিযাছে। 

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে নুতন কাবাস্থ্টতে সমসামধিক 
ইগরোগীয় কাব্যের আণুনিকতার অন্নকরণে পবীক্ষ।- 
নিরীক্ষা বিশেষভাবে চোখে পডে। অবশ্য এতিস্থা, 
ধোমান্টিকতা এবং আদর্শবাদের প্রভাৰ একেবারে মুছিয়া 
যায় নাই। জদয়গ্রাহী ভাষাম্ন রচিত আবেগপ্রবণ কাব্য 

ভা ৩২৪ 

গুটিপোকা 

এখন চোখে পড়ে । কিন্তু ইহ] প্রধানত আণুনিক হাই 
যুগ। নৃতন মনস্তব্বের নামে শৈশীগত শৈখিলা, অস্থিবাদে 
নামে অবাজক ঠা আকর্ষণীয হইখ। উঠিযাছে। সাখারুণ- 
ভাবে বপা চলে বিষষবন্ত ৪ পারিপাশ্বিকের দিক দিগা, 
জীবন-সঙ্চযের নৈকটা ও বিগ্াসবীতিব নহনহে উপন্যাস, 
ছোটগল্প এবং একাঙ্ষিক। সমুদ্ধ হচথ! উদ্ভিথাছে | 

আধুনিক লেখকদেব মধো চণিপাল মিরার রচনায় 
বন্ুমুখী গ্রহিভার পশিচয় পাঞ্যা যায়। গুলাবদাপ বোকার 
হইলেন এই মুগের একজন বিশিষ্ট গরতেখক | নাত'কাগ 

কপে শিবকুমার যোশীর সম্ভাবন! উজ্জল । 

বিশববিগ্ঞালয়েন সহিত সংগ্রিই বিদগ্ধমণ্পীব অধ 
উললেখযোগা : এ. এম, বাওযাল, এম. এম ঝাবেরি,। 
উমাশংকর ঘোশী, ভোগীলাপ সন্দেশবা, কে. বি. বাস, 

মশোবস্ব ৪ এব" স্বরেশ যোনী | উঠাদেব প্রঙাব এবগ্যার্া 
এখ* সমালোচনাব ক্ষেরে অপ্রিক এব পবিশক্ষি » হইতেছে । 
উমাশ্থকর যোশী পনখের মত বাজেন্দ রাছশের কাব্যে 
পুবান্ন বোমারন্টিকতার সহি শবা বাস্তবতার সমন্থ 
দেখিতে পাওথা যায । গজল" এখন খুব নপ্রিন। 

আমাদের চতরদিকে নিবিড শ্রাধারকে দুর কন্লশির 

ব্াপাবে আলোকধশ্ি (তাহা যন ক্ষীণ হউক নান) 
দেখা যাইক্ছে । এমন সংগ্রামী মাত ও আছেন মিনি 
মার্শের চন্বা অনাযাসে প্রাণবিসজন দিত পাক্নে। এমন 

এক দর্শনের 'অধ্চাদয হইতেছে যাহা সব অপ” ও 
মাপিন্য দর কব্যি জীবনকে আশার আলোকে উদ্ার্সত 
করখিবে। নন জীবনধারা যে বকমই হউক না কেন এ কথ 
নিশিত যে ইহা হইতে গুজরাতী প্ৰবন্ধ, সমাদুলাচনণ) 

জীখ*শ, কাব্য, নাটক, ছোটগল্প, উপগ্যাম গবং মান্ছিক্ে 
অন্যান্ধ শাখ। সৌন্দর্য ও মনম্থিচাব নব নব শিখরে 
আবোহণ করিবে। 

দ্ধ 22105110182170 10155053810 14711608 

01111601110, 01১,171, 00085, 192] 

98191050৮55 0101, 601/611101)9 11141এ77 

10041116) 5৬ [0৩110], 1957 , 90010 16121 

00109016101, 12112114025 ৫70 11161210১07 

19001117076, 0০10009, 1963. 

বিশ্চপ্রসাদ রশ.ছো" সাল ত্রিস্শী 

গুটিপোকা বিভিন্ন পতঙ্গের শুককীট বপান্তবেব এক 
বিশেষ পর্যায়ে বেশম গ্রন্থি (লিষ্ক গ্র্যাণ্ড) নামে একজোডা। 
বিশেষ গ্রন্থি হইতে বস ক্ষবণ করে। এই বস বাতাসের 

সংস্পর্শে আপিয়া! কঠিন স্থৃতার মত তন্ততে পরিণত হয়। 

১৫৩ 



গুড় 

শুককীট নিজ দেহের চারিদিকে এই তন্ধ বুনিয়! ভিম্বাকার 
আবরণী বা গুটি (কোকুন) প্রপ্তত করে, এই গুটির 
দ্বারা বেক্টত কীটটিকেই গ্রটিপোকা বলে। গুটির মধ্যে 
কিছুদিন নিশ্চশ অবস্থায় থাকিবার পর গ্ুটিপোকাটি 
পূর্ণাবয়ব পঙ্ক্গে রূপান্তরিত হয় এবং গুটি কাটিয়। বাহিরে 
আংপ। 

কয়েক প্রকার গুটিপোকাব গুটিব তন্ধ হইতে রেশম, 
মুগা, তসর, এগ্ডি প্রভৃতি উত্পন্ন হয়। এইজন্য বিভিন্ন 
প্রকার গাছে এই সকপ খগুটিপোকাধ চাষ করা হয়। 
গাঁছের পাতা খাইয়া শুককীটগুলি খড় হয় ও গুটি গ্রস্ত 
করে। গুটি কাটিয়া বাহিধ হইবার পুণে ফুটন্ত জলে 
উহাকে মাবিয়া গুটি হইতে তন্ক বাহিব করিয়া লওয়। 
হয়। পৃষ্টান্তত্ববপ বোম্বিসিদী গোরেব ( চ90011- 
70117001486 ) অন্ত্ুক্তি বোম্বিক্স মোবি (3071) 

71011) নামক প্রজাতির গুটিপোকা হইতে রেশম, 
সাড়ুনিইপা গোত্রের ( চ]11]15-98100211030) অন্তত্ুক্তি 

আন্থেবীয়া মিপিভা (76762 7911104) গুজাতির 

ওটিপোকা হইতে তমর, এ একই গোত্রের আনথেবীয়া 
আস্সামা (৫ 4706946. 9550174,) নামক গুটিপোকা 

হইতে দুগা এবং সমগোতীয় আত্তাকস গিসিনি (41605 
71071) গ্রজাতির খগুটিপোকা হইতে এগ্ডি উৎপন্ন হয়। 
“এপি? তিসবত 'মুগা? ও থিরিশমা ছু। 

দ্বু 4. 1). ]া]াটাও। 48106110101 15৫-13091 ০1 

12/1911010£5 1,01)0017, 1946. 

গোপাণচন্্র ওটাচা্ঘ 

গড় আখ, তাল, খেঙ্ছুর, সাগ্চ ও নারিকেল গাছেব 
বুদ জাল দিয়া রসের রুপান্তর ঘটাইলে যে পদার্থ 
পাণয়া যায় তাহাই গুড়। গুড় প্রয়োজন মত পাতল।, 
ঘন বা শক্ত তৈয়ারি করা যায়, তবে আখের গুড় 
সাধারণতঃ পাতলা করা হয় না, ঘন দানাদার অথবা 

শক্তই বান্হত হয়। পাতলা তাগ ও খেঙ্ছুব গুডকে 
পয়রা গুড় এবং শক্ত তাল ও খেজুর গুঢকে পাটাপি 
বলে। এধড় উৎপাদনের জন্য যথাক্রমে আখপেষা যন্ধে 
আখ পিষিয়া, তাল সাগ্ড ও নারিকেল গাছের ফোচার 
অগ্রভাগ খুব মিহি করিয়া কাটিয়া এবং খেছুর গাছের 
মাথার নবম অ*শ ঠাছিয়! রস বাহির করিতে হম়। গাছ 

হইতে নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের তাপে রসে 
অস্্রত্ব ঘটিতে থাকে, তৎক্ষণাৎ পরিমাণমত চুন মিশাইঘ 
ইহা রোধ করা যায়। পরে গুড় করিবার জন্য জালে 
চাপাইবার আগে আযাসিভের সাহায্যে এই চুন অংশ বাদ 

গুড় 

দিম লইতে হয়। এক কিলোগ্রাম গুড় উত্পাদন করিতে 
কম-বেশি "৭ কিলোগ্রাম আখের বল, ৮ কিলোগ্রাম তালের 
রুপ, ১০ কিলোগ্রাম খেজুর রস, » কিলোগ্রাম সাগুর রস 
বা৬ কিলোগ্রাম নারিকেলের রস শাগে। ভারতে বৎসরে 
প্রায় ৪০ পক্ষ মেট্রিক টন আখের গুড় ও প্রায় ২ লক্ষ মেট্রিক 
টন তাল, নারিকেল, মাগড ও খেজুরের গুড উৎপন্ন হয়। 

স্মব্ণাতীত কাল হইতেই বাংণা দেশে আখ, খেজুর 
ও 'ভালের এবং দক্ষিণ ভাতে আখ, তাল, নারিকেল ও 
সাগুব গুড়েব উৎপাদন ও প্রচলন আছে। অন্যান্ত অঞ্চলে 
কেবশ আখ হইতেই গুড হইত। ইংরেজ আমলে 

গাহ্ধীজীর অনুপ্রেরণায় গ্রধানতঃ বিহার, ওড়িশা, বোখাই, 
উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে তাল ও খেঙ্ধুবের গুড় 
ঠয়ারির প্রচেষ্টা চলে » বঙতমানে সরকারের অধীনে অস্ত্র 
প্রদেশ, আসাম, খিহাব, বোম্বাই, কেরণ, মধ্য গুদেশ, 
মাদ্রাজ, মহীশৃব, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তপ্ন প্রদেশ, পশ্চিম 
বঙ্গ ৪ ওড়িশা এই সকল রাছ্যে প্রচুর তাপ ও খেজুর 
গুড় উৎপন্ন হইতেছে । 

ভাল, খেজুর, সাগ্ড ও শারিকেল রমসেব সবতারণীয় 
লাম শীরা। আখের রম, নাএ। শি গড হাশ্বাধদ। 
উহাদের মধ্যে শর্করা, কালসিরাম পটাশিয়াম ফ্পফরাস 
প্রশ্ঠতত খটি৩ অজৈণ লবণ, ভিঢামিন বি প্রভৃতি থাকে । 
আবমুবেধীয় ইউষধে, মণ্ত উৎপাদনে, দুগ্ধ ও নারিকেণ দাত 
মিষ্টান্পে, মুড়ি চিড়া খই প্রভৃতি মোয়া এবং অন্ন 
বারণের স্বাদ বুদ্ধির জন্য গুড ব্াযবহত হয়। 

গুড় ভইতেই চিনি তৈয়াবি হয়। ক্ধকরণের কুটিবে 
আখের গুড় হইতে খাশ্সারি চিণি উৎপন্ন হয়। ইঙ্ু- 
দও স্বাণাগ্তরযোগা বলিয়া আখের গুড়ের উৎপার্দণ 
কেশ্রীভূত করা সম্ভব, কিন্ধু তাপছাতীয় গাছেব ক্ষেত্রে 
এই শিল্প সম্পূর্ণ বিকেন্্ীনত। 
দ্র গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ খড় শিল্প) গ্রামীণ) 
২য় বর্ষ, ৭ম সংখা, ১৯৬৪ ১ চ. 301)8512, 116 1946- 

1217) ঠা) 17010, 082100009, 1885 2 নূ, 0109061166, 

1006 58601 17211509 চো)৫ 48011061126 0 08121 
17410, 0210005, 1913. 

ভলনরঞন পেন 

আখের গুড় পবিষ্ন বলিয়! পৃরিগণিত। সমস্ত দেব- 
কার্ধে ইহা 'অবাধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । খেজুরের গুড় 
সেরূপ হয় নাঃ ইহাকে অপেক্চাকত অপবিজ্র মনে করা 
হয়। বিধবাদের পক্ষে ইহার বাবহার প্রশস্ত নয়। 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 

১৫৪ 



গুডগুড়ে ভট্টাচার্য 

গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য গৌরীশংকর ভট্টাচার্য দর 

€৭ “গোলাপ ফুপটি লাল' এই বাক্যের উদ্দেশ্য গোলাপ 
ফুলটি 'গ্রন্য' ৪ বিধেষ লাল বঙ তাহার "গুণ । কিছ্ব 
বাকোোব উদ্দেশ্ব যে মকল সময়ে দ্রবাই হইবে এব বিধেষ 
যে গুণ হইবে, এমন কোনও শিয়ম নাই | বাকোোর উদ্দেশ্য ও 
অনেক ক্ষেত্রে গুণ" পদার্থকে বুঝাইযা থাকে । যেমন 
'নীল রও লাশ বঙ হইতে পৃথক" এই বাক্যে উদ্দেশ্ট ও 
বিধেয় উভমই “গুণ” পদার্থ । অতএব বাকোর ধিধেয় স্থল 
অধিকাৰ করিষাছে খলিয়াই যে কোন9 পদার্থ &৭ হইবে 
এমন নহে। ম্যাষ বৈশেষিক দাশনিকেরা বলেন, লাল 
রও গুণ পদার্থ, কারণ কোনও ভ্রব্যকে আশ্রয না করিয়া 
ইহ] থাকিতে পারে না । লাল ফুল, পাল বস্ত্র, পাল পুস্তক 
ইঈপ্গমাদিকে অবলম্বন না কবিষা পাপ র€৮-এর "অস্তিত্ব 
অসম্ভব । অঠএপ দ্ব্যাতিতত্থ গুণের একটি প্রধান লক্ষণ | 
কিন্তু দ্ব্যেব আশ্রঘ ছাড়া গুণেব অন্থিত্ব অসঙ্গব হইসেও 
দ্য 9 গুণ ভিন্ন পদার্থ, কারণ একত্রে থাকিলে ভিন্ন 
পদার্থ কপেঈ হগ্দব গ্রতীতি হয। কর্ধও দ্রব্যাশ্রিত 
কমের সহি 5 প্রণের পাথক্য করিব কিরূপে ? নৈষায়িকগণ 
পেন, কর্ষ দব্যাশ্রিত এবং স'যোগ ও বিভাগের কারণ 
কিন্ত এণ প্রন্যাতিত হইলেপ ম'যোগ « টিভাগের কারণ 
পতে। এই গণ ২৪ প্রকাব__ কপ, বস, গ্ধ, স্পর্শ, সখ্য, 
“বিমাণ, পৃথক 4, স যোগ, বিভাগ, পরত, অপবত্ব, গুপ্ত, 
দবত, গেহ, শব, বুঝি) সুখ, তুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, গ্যতর, ধম, 
অধ এ সক্কাব। 

বৈদাশ্থিক দাশনিকগণন গ্াষ বৈশেষিক অম্প্রদায- 
সম্মত দ্রব্য ৪ গ্ণ পদার্থের পাকা স্বীকার কবিধা ব্য 
ও গুণকে পৃথক পদাধ বূপেউ গ্রইণ কবিষাছেন। তবে 
তাহাদের মঠ, দ্রব্য ও গুণের মধ্যে যে সন্বশ্ধ ভাহা মমবায 
নহে _ তাদাম্মা বা ভেদসহিষু। অভেদ | 

অভিজ্তাবাদী বৌদ্ধ দাশনিকের! কিন্তু দ্রব্য ৪ গণ 
বলিয়! পৃথক পৃথক পদার্থের অস্তিত্ব শ্বীকাখ কবেন না। 
তাহার! বলেন, 'পৃথিবীতে গন্ধ আছে' এইঝপ বাকা প্রযোগ 
আমরা কবি বটে কিন্ত ইহা সংগত নহে। পৃথিবী নামক 
দ্রব্যে গন্ধ নামক গুণ আছে, এ কথা ঠিক নহে, কারণ পৃথিবী 
রূপ-রস-গঞ্ষ-স্পর্শ -ভিন্ন পৃথক বস্ত নহে। জ' "তর সৎ 
পদ্দার্থ মাত্রই দ্রব্য, যর্দিও এক মুক্র্ত মাত্র স্থাধী--“বিগ্কমানং 
ভ্রব্যম। রূপ, রস, গদ্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্জিয়গ্রাহ পদাথ- 
গুলিকে আমরা সাধারণতঃ দ্রব্যাশ্রিত গুণ বলিষা! মনে 
করি, কিন্ত গ্ররুতপক্ষে তাহারাগ দ্রব্য, ধর্ম, অথবা স্বলক্ষণ 
উহ্থারাও অন্ত কোনও বস্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। 

গুণ্ট র 

সাংখা দর্শনের গুণ নামক পদার্থ ও দব্যনির কোন 
ধর্ম নহে নিজেবাই দ্রব্য । প্রঞ্কতির উপাদান হইতেছে 
সব, রজং ও তমঃ। প্রকৃতির এই তিন উপাদানকেই 
সাংখাদশনে গুণ বলে। এখানে গুণ শব্দের অর্থ অনেকে 

গৌণ বলিয়া খাখ্যা করেন । সা"খা ছ্ৈবাদী দর্শন 
হইলেও পুরুষকে গ্রকৃতি অপেক্ষ। বেশি প্রাধান্য দিয়াছে। 
তাই প্রক্কতি্ উপাদাপীহৃত পদাখগলি পুক্ধযের ভুলনায় 
গৌণ "তত্ব । আবার অনেকে মনে কবেন, সব, রজঃ ও 
তমঃ-- এই তিন উপাদানে গঠিত যে প্রকুভি তাহা গুণ বা 
রজ্জণ ন্যাষ পুরুষকে বন্ধন করে তাই সব, বজঃ এ তমঃ 

এই তিন পদার্থকে গুণ আখ্যা দে ওমা হইখাছে। 

দ্র জপস্ত ভট্ট, ভ্টাষমঞ্জরী , ধৈশেষিক গত্র ১1১১৬, 
অভিধর্দকোষ, ৯, শিশ্তান ভিক্ষু, সা"খা প্রবচন ভাগ্য 
১১১ ১ পরঞলি, যোগক্তর ২।২৩) বাস, যোগ এ ভাত 
১১৪ । 

বকণ। জটাচার্য 

গুণর।জ খা] মাশাখর বন্থু 

গুণাত্য বৃতৎ কগা দু 

গুষ্টর দগ্ধ গদেশের দেলা ও শহর গুটর জেলা 
১৫১৮ ও ১৩৯৫০ উত্তরে ও ০৭১০ € ৮০০৫৫ বে 

অন্ধ গ্রদেশ্ব মধ্য ভাগে ৪ রধশ নীর দক্ষিণ নীবে 
অবস্থিন। পণ্ট,বেব টন্দুপে শলগোত্তা ৪ কুফা জেলা, 
পরবে কৃষশ মেলা ৪ বঙ্গোপসাগর) দক্ষিণে দেলোবৰ জেলা 
এপ পশ্চিমে কুম,ল ও মহবুবনগর জেল অবস্থিত । 

ন৬১ শ্রীগ্াব্জের 'াদমশ্বমাব অনুযায়ী এই জেলাব 
অ|মতণ ১৭৯৭* নগ কিলোধ্টার (৫৮০ বগ মাই) 
€ জনম'খ্যা ৩০০৯৯০০| গু র। তেনালী, রিপঙ্গী 
বাপট্পা, এক্ষে।ল, নরসবা এপেট, ভিম্কো গা, পান্নাদ * 
লান্েনাপশী- মোড নটি তালুক্ক লইযা এই জেলাটি 
গঠিত | শইরেব সখা ২০ এবং গ্রামের সখা ৯৭৯ । 

পারুতিক বৈশিষ্টা হিসাবে ণই জেপাটিকে তিনটি 
“্চপে ভাগ করা যায়। তেনালী, রিপরী, বাপটুলার 
বৃহদ্ল ও গুণ্ট,ব তালুকেব কিছু অ্শ লইযা ব দ্বীপ 
অঞ্চল, ভিন্ঠকোণ্ডা, সান্ত্রেনাপন্লী তালুকের সহিত গুণ্ট র 
তালুকের বৃহৎ অংশ লই! প্রস্তরময উচ্চভূমি অঞ্চপ এবং 
অবশিষ্টাংশ লষটয়া রুষ্মৃত্তিকাযুক্ত লমভূমি অঞ্চণ গঠিত 
হইযাছে। কুষ্ণা নদী এই জেলার উত্তর দিক ৭ পুবের 
কিষদংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত । অন্থান্ত নদীর মধ্যে 
গুন্ড পাকান্মা, নাগুলের, চন্রবীক! ও মুশী উল্লেখযোগ্য । 

১৫৫ 



গুণ্টব 

মৌধদের পবে যে সাতবাহনবংশের প্রাধান্ধ হয় বর্তমান 
টব জেপাঁয় ধান্যকটক তাহাদের অন্যতম বাজধানী 
ছিল। তৎপবে থে ইক্ষাকুরা এই অঞ্চলে রাজত্ব করেন 
তাহাদেরও বাঙজবানী ছিল এই জেপার বর্তমান নাগার্দুণ- 
কোগ্ডার নিকট অবস্থিত বিজয়পুরে। ইতর পব এই 
অঞ্চলকে কেন্দ্র করিযা কোনও স্বাধীন রাজা প্রত্ষঠা হয় 
নাই। ইহা নান। হিন্দু ও মুসলমান ব্রাঙ্গকশের অধিকার- 
ভুক্ত হয়। অগ্থাদশ শতাববীতে ইহ] হায়দরাবাদের নিজামেব 
বাজাত্ুক্ত ছিল। ১৭৮৮ খ্রাষ্টাকে ইহ। ইংরেজ রাজোব 
অন্তভুক্ত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুণ্ট,ব 
উদ্গেখষোগা অংশ শ্রহণ করে। গুণ্টর জলা পৃবে 
মাদ্রাজ বাক্জাভুক্ত ছিল। ১৯৫৩ সালে অন্ধ পাঞ্য গঠিত 
হওযায ইহা অন্ধ বাজোর অগ্ভগত হইয়াছে। 

গ্ুটব জেপাণ পাবত্য অঞ্চপের নিকটে গ্রীগ্ম বেশ 
গ্রথর। কোন কোনও শ্বানের উত্তাপ প্রায় 5৭০ 

সেন্টিগ্রেড (১১৬১ যাবেনহাইট ) পসপ্ত €ঙে। অন্যান্থ 
অঞ্চণে গীক্ষের তীব্রতা কম। বাৎসরিক গড বুষ্িপাতের 
পরিমাগ ৮২১৯ মিলিখিটাব (৩২৪ ইঞ্চি )। সমগ্র 
জেণাব গ্রায ৮৫% ঠূমি ঈ্খুত্তিকা অঞ্চল এই অঞ্চল 
অত্যন্ত উদ্ব। 

পুষিউ অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিক। 9 মোট 
জনসংখ।বু শতকণা 5৪ ভাগ কঁষিজীখা। ধান এখানকার 

প্রধান ফসল, ছোলা এ কু্ধু বিস্তীর্ণ অংশে উৎপন্ন হয় এবং 
কাগ, কোর ৪ ভটাও সামান্য পরিমাণে উত্পন্ন হইযা 
থাকে। 

তুলা এই জেলা উল্লেখযোগ্য বাণিজাক পশা । শংকা, 
তামাক ও হল্দ বিদেশে রপ্গালি হয । তেনাপী তালকে 
হলুদ প্রচব উৎপন্ন হয়। ওঙ্গোল, বাপটুলা এ রিপঙ্গী 
তালুকেব উপকূপবতী অঞ্চলে কাজুবাধামের বশ আছে । 
গুট রের বৈশিষ্ট্যপৃণ গো্ুরা বৃক্ষপর হইতে সুস্বাদু চাটনি 
এবং তন্ক হইতে বজ্ছ ও ফিতা! প্রপ্তত হয়। 

তামাকের উপবই জেপার প্রধান শিল্প পিতরশল। 
গুট,র, পারচৃর, চিপাকাপুরপেট, চিরালা, খোভাগ্তণ্টা ও 
মঞ্গলগিবিব বিভিন্ন স্বানে প্রায় ২৬৯টি তামাকশিল্পকেন্ 
এবং সমগ্র জেলায় মোট ১০১টি চালকল ও ৪ন্টি তৈলকল 

আছে। গুণ্,বেব পাটশিল্পকেন্ত্র, থাড়েপল্লী মঙ্গলগিরি ও 
মাচারগার সিমেন্ট কারখানা এবং রিপন্ী তালুকের 
নাগরমের চিনির কারখানা ও উল্লেখযোগ্য । সমগ্র জেলা, 
বিশেষতঃ বাপট্লা তালুক, হস্তচালিত তাতশিক্পের জন্য 
বিখাত ; চিরাপা-পেরাল! তাতের সথবৃহৎ বাণিজাকেন্ত্র । 
বিড়ি গ্রস্ততক রণ, মাছুর বুনন, রঙ্ছু ও ফিতা শিল্প, মৃৎশিল্প 

'ভামাক, পণকা, চীপাবাদায়, হলুদ, ধণিয়া ও 

গু র 

ইত্যাদি প্রধান কুটিরশিল্প । এতদ্বতীত তেলানীর রঙ, 
ভেটাপাশেমের দেশশাই, তিন্থকোগার চর্মস্রব্য, রেমিডি- 
চাবলার স্লেটশিল্প এবং তেপানী ও গুণ্ট,রের কসম শিল্পও 
প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে সান্তেনাপলী তালুকের কোল্বুর 
হীরকথনি হইতে স্তপ্রসিদ্ধ কোহিনুর হীবক পাওয়া 
গিঘাছিল। কিছুকাল পূর্বে ওকঙ্ষোলেধ কোগ্জেড়ু পাহাডে 
লৌহ আকরিক 'মাবিফুত হইয়াছে । 

বিভিন্ন তালুকের প্রধান কাধালয গুলি েলপথে যুক্ত । 
দক্ষিণ রেপপথের ২১৪ কিলোমিটার (১৩৩৪ মাইল ) ব্রড 
গে ও ২৬১ কিলোমিচার ( ১৬২ মাইল) মিটার গেজ পথ 
এই জেণায় রহিয়াছ্চে। জেপাব মোট ২৯০৮ কিলোমিটার 

(১৮০৭ মাইল) রাস্তা মধো ১৫৭ কিশোমিটার (৯৯ 
মাইল ) জাতীয় সডক। 

শিগাগেরে গুটব দেলা বিশে উন্নত। মেটি 
৪৮১১টি শিক্ষ। গ্রত্ধানের মধো কলা ননিজ্ঞান কলেজের 
সংখা ৯, বুন্তিমিলক কলেজ ১১ মালামিক খিগ্ঠালয ১৪২১ 

গ্রাপুবয়প্ধ শিশ্শাকেন্দ্র ৩৪২ ৪ প্রাথমিক বিদ্ধাপম ০১৭৮ | 
কোপ্চাভক আমপের রামববি 9 ০৯৮ সাঠিতো 
বিখঠাত কি শনাধা এপ্ট,বে বাপ কাবতহেন। সা 
তালুকেপ প্রধ্ধান কাঙালযে সগকারি হাসপাশাল এ 
মঙ্গপগিরিতে একটি ধন্নী আবোগ। বেশ আহে] 
বাপটুলায় একটি ্ধি কলেজ * কাঙ্জুণাদাম গবেষণ। কেন্দ 
আছে । 

গুট,খ জেশার প্রধান শহর পষ্ট,ব ১৬১৮ বত 
৮০০২৮ গর মাদ্রাজ হইতে প্রাধ ৩৫৭ কিগোখ্াৰ 

(২২০ মাইল) উত্তবে মবন্থিউ। হভা দেলা। সদর 
কাধাপয। শহরের আন*'ণ ৩০০১ বর বিলোচ্িির 

(১১৫৭ বর্গ মাইল )। ১৪৯১১ শ্রীষ্টা্ে ইহাব দশম খ)া 
১৮৭১২২ জন হয়। অন্ুমাণ কর হয যে অগ্তাাশ 

শতাব্ধীব শেষ ভাগে ফবামীপ। এই এহরের পলুণ করেন। 
ত্েলুগ্ত “প্টা' (পুঙ্বিণী ) শধ হইঠেই গুট,ব নামের 
উৎপন্তি। ইহ বেল জংশন এব" ভুলা € তামাক বাবসায়ের 
গ্রধান কেন্। কাগজ কার্পাস বন্ত্রশিল্প, মিনেন্ট ও চর্মশিল্প 
উল্লেখযোগ্য । এখানে তিনটি কলেজ আছে তম্মধো ১টি 
মহিলাদের জন্য । থণ্টব শহক্ের ৮ কিলোমিটার (€ 

মাইল ) দুরে লামেতে একটি কৃষি গবেষণা ক্ষেত্র ও পত্ত- 
পালন কেন্দ আছে ( “অন্ধ প্রদেশ দ্র )। 

গুণ্টর জেলায় ভট্রিপ্রোল & অমরাবতীতে বিখাত 
বৌদ্ধভূপ' আছে। পাপনাদ তালুকের নাগাঞ্চনকোগার 
প্রত্ুতাত্রিক গুরুত্ব অনেক; এখানে অনেক প্রাচীন 
শিলালেখ, মন্দির গ্রস্ভৃতি আধিছত হইয়াছিল। বিস্ক 
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গধ চর 

বর্তমানে একটি পথঃপ্রণালী নির্যাণের প্রযোজনে এই স্থান 
সম্পূর্ণ রূপে জলগ্লাবিত হইয়াছে । কিছু কিড় প্রহসম্পদ 
পবতের বীর্দেশে স্থানান্তরিত কর। হইয়াছে | নরসা পেট 
তালুকেব কোটা-প্লাকোণ্ডা পরত ও পালনাদের গুটিকোণ্ডা 
গুহ] অগ্ঠতম তীর্থক্ষের । পালনাদের তাল্লপলীর নিবটে 
ইথিপোখাল। নামক একটি জলপ্রপাত আছে। ওক্ষোল 
ঘ।ড প্রজননের জন্য 'আন্তর্জাঠিক খ্যাতিসম্পন্ন । প্রতি 

বৎস ওক্সে।প শহরের শিকট একটি পশ্থমেলা হয়। 
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দিব শু বাষচেধুণী 

গুগুচর গোখেশদা) প্রাচীন যুগ, পাথবীর অন্থান্য 
দেশের মন 'ভাবতবধষেণ সবার? সগ্র্ছেলে জন্য 

গ্ুপচপ নিখোগেব প্রথা প্রান কাল হইন্হে দেখা 
মাঘ । বৌটশা, কামনক এবং যাঞ্জকলা দূত এবং গুপু- 
বকে দুটি পৃবক শ্রেণী কবিযাছেন। কামন্দক 
বলিখ|ডে 7, ৭ হর সগজপ অমক্ষে কাধ কবে তাহানা দূত 
এপ” মাহাঁপ। 'আঅপুকাখো কা কবে ভাহাপা গ্রপ্নচব। 
কেৌটিন। এপুচব খুক্তিব উপব বিশ্ষে গ্ুর হব আরোপ 
ববিখাছন এব ভাহান শর্থশান্ছে ৪ অধ যে এই বুন্তিব 
শিশ্ন দিক সন্ধে আলোচনা কবিবছেন। কামন্দক 
চণ গুসঙ্গে বশিধা্েন যে ইহারা হইতেছে রাঙজাব চক্ষু? 

( চ'বচশখুরঠীপত ১২১ ২৪)। সহাভাবুতর উদ্যোগ পরেও 
অভ্রকণ ৯, কৰা হইঘান্ছ ( চারৈং পশ্ান্থি রাজানঃ ৩৪, 
৩৪)। শুঞ&পীঁওসাবে পাঙ্গাকে প্রত্যহ বাদে গুপুচবের 
নিকট হইতে প্রজানাণাবণ) অমাতা, আত্মীযবন্শ এব" 
অন্থঃপুপিকাদেখ মনোতাব জানিতে বলা হইযাছে। 

এই কাদে জগ্য অীস্ষুধী, মবুবাপাপী, পব্শ্রিমী এবং 
অপরেব মনোভাব বুখ্ষিবার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যঞুকে শিষুক্ষ 
কর! হউ৩। কৌটিশোেব বিবধণ হইতে অঙ্কমান কবা 
যায যে চরের। ছাত্র ( কাপটিক ) উদাসী পুরষ (উদাস্থিত) 
গৃচস্থ ( গৃহপতিক ) বণিক ( বৈদ্ইেক ) তাপস গ্রভাঠিব 
ছদ্রবেশে তথ্যাদি সগ্রহে লিপ থাকিঅ। সন্গাধিনী, 
পরিব্রাজিকা, গণিকাঁ, জোতিষী প্রভৃতিব মধা হইতেও 
চর নিয়োগ করা হইত। কৌটিপা চরেদের মু* তঃ ছুষ্টটি 
শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন . ১. সংস্থা অথাৎ যাহারা কোনও 
একটি স্থানে বাস কবিষা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ কবে ২. 
সঞ্চার অর্থাৎ যাহার] বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ কবিয়া সংবাদ 
সংগ্রহ করে। 

এই চবদের কোন্ কোন্ স্থানে নিযোগ করিতে হইবে 
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মহাভারতে ( শাস্তিপব ১৪০ ৪১) তামার বর্ণনা আছে _ 
পাষণ্ড তাপল প্রভৃতি ছুশ্চবিত বাকিদিগকে পররাটে 

নিয়োগ করা অ্রেয়ঙ্কর। লশোকেব কণ্তব-ন্গরূপ দুবাস্মা 
তন্বরেরা উদ্ভান, নিহারস্থান, শুন্টাগাপ, পানাগার, তীর্থ 
« দ্রাতসভায় প্রতিনিয়ত গম্ন করিযা থাকে ।, 

একই খবর স"গ্রহের জন্য একাবিক চব নিযোগেব 
উল্লেখ কৌটিপ্য করিয়াছেন । যাহাতে ন্ছ চবেরা পবম্পর 
পরুষ্পরকে না! চিশিতে পারে তাহার জন্য মঠ লপ্ূুধা ইষ্ট | 
মহাভাবতে ও বিঞুধর্ষোত্রবে৭ পরস্পরের অজানিন্তানে 
চপ প্রেবণেরটল্লেখ আছে । 

ছুণীতি দমনে এবং শাসন-শৃঙ্খলা বঙজগাঘ রাখা চণ্দেব 
গুত্বপূর্ণ ভূমিকা! ছিল। কোনও বিচারক অথব। কোনও 
বিডাগীধ অধাক্ষ উষ্কোচ গ্রহণ ববধিত্ছে কিনা ইহারা 
তাহার গতি লক্ষ্য রাখিত। শান্তিবি্কালী, জালমদ্রা 
গুস্ততকা যন, অপদ্রবা ( ডেভাল) স্এখকাদণী ছন্গব, 
অপহারক এবং অন্াতা সম।জবিরে।দী কার্ধে লিপ বাঝিদের 
গ্রেম ভালে চরের সহায়তা গ্রহণ করা হইতি। দেন 

শাভান্থগীণ অবস্থা সদ্বদ্ধে ধাজাকে অবহিত করা চরুদের 
অন্যতম কর্তব্য ছিশি। ফখন কোনও প্রপুচণু প্রেণিত 
বাদ অন্যের ছার! সমথিত হইত ৩থন নাহাকে পুর 
করা হইত । অন্ন্পপভাবে স্বাদ থিথ]1 প্রমানিত হইলে 
এ চব শান্তি পাই ত। 

গ্রীক এবং বোমক এভিহাসিকদের লিখিত গ্স্থে 
ভ।রলীঘ চরদের কার্ধাবপীব বর্ঁনা আছে। এই সবল 
গ্রন্থে এপিসকো পাই? (6015০০0০1 ) নাধধাত্রী একশ্রেণীব 
রাজ্কর্মচারীর উল্লেখ আহে যাহারা ধজ্যের বিভিন্ন স্বাংনব 
খও 'খবব সগ্রহ কবি * এখং রাজাকে অথবা যে দেখে 
গণতন্গ সেখানে শামন পরিচাপককে জানাই৩। ইঈাবেব 
গ্রন্থে ইহাদের “এফোরি (0001) ধলা হইতাছে | 
ছুই শ্রেণীব পরিদর্শকেব কথাও দ্ীবো বশিষাচেন ১. নগব 
পরিদশক ২. শিবিব পরিদশক | ইহারা এই পণ্খদশনের 
কাষে গণিকাদেব শিষোগ করিত । কৌরিশা যে ৮র- 
বৃন্তিতে গশিকা নিযোগেব ইঙ্গিত করিযাচ্ছেন তাহ। পবেহ 
বলা হইযাছে । কৌটিল।) বলেন যে বাষ্টে কি ধবনেব 
জনবাদ প্রচাবশাভ করিতেছে, কাহারা বর্তমান অবস্থাব 
স্ট এবং কাহারা অসহুষ্ট, এইসব তথ্যাদি চরের বিতিশ্ন 
স্থানে ভ্রমণ করিষ! সংগ্রহ কবিবে ও বাজ'কে জানাইবে। 
বাজা এ সংবাদ অনুযাষী সন্থষ্ট বান্দর সম্মান প্রদশন 
কবিবেন ও অপরাপরদের স্ববশে আনিবার বাবস্থা! করিবেন। 
প্রযোজনবোধে বিবাদ ও বিডেদের বীজ বপন করিযা বিকুদ 
পক্ষকে দুর্বল কিবেন। 
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শুপ্তচর 

বিচার সংক্রাপ্ত কাধেও চর শিযোগ করা হইত। 
কোৌটিল্য বলেন যদি চব প্রদত্ত সংবাদ বাদী অথব| বিবাদীর 
বক্ুব্য সমর্থন না করে তাহা হইশে বিচারক এ বাদী 
অথবা বিবাধীর বিকুছ্ে পা দিবেন । 

বশমান যুগেব স্তাষ প্রাচীন কালেও গুপচর মার্ধৎ 
গতিবেশী বাগ্টেৰ খখবাখবব গ্রহের প্রথা গ্প্রচলিত ছিল। 
মহাতাবতে শাষগু ও প্রচ্ছন্ন তাপসদিগকে পববাষ্টে, সংবাদ 
সগ্রহে নিষোগ করিতে উপদেশ দেন্যা হইযাছে । কোন? 
কোনও স্থলে বিদেশে অবস্থানকারী পাজদুতও গুপচব রূপে 
কাধ করিন্ণে। তিশি স্বানীঘ বাজকর্মচারীদের সহিত 
মিতা করিষা কৌশলে গুপু ম'বাদ স'গ্রহেব চেষ্টা করিতেন। 
অনেক ক্ষেতে দেশের অভ্যন্থবে বিভেদেব ক্বধোগ লইঘ। 
রাজবিতকাহ্দী দল হইতে গুপচর নিবোগ কণা হইত। 
সাধ।বশত:ঃ কোনও বাঞ্টের াজনৈঠিক ৪ অর্থনৈতিক 
'অবহ্থা এব, সৈশ্তবল সম্পকে সঠিক স*বাদ »* গ্রহে জন্যাই 
গুপচরানিযোগ করা হইত । ইহা খা হীত প্রতিপক্ষ প্যবস্থা 
এবং ছুগ ইত্যাদির সংস্থান ও জানিবার জন্য গুপচবেরা 
মচেই থাকিত। মহাভারতে দো পর্বে বলা হইয়াছে 
যে কুক এব" পাণ্ডব উভষ পক্ষেব চরই পরুষ্পব সৈম্ব- 
বাহিনীতে কাধর ঠ ছিল । পিদেশন্থ চবেবা গ্রপ সাবাদাধি 
গৃড পেখের এ. গ্রপ্ণ লিপির সাহায্যে নিজ শিষোগকর্ভার 
কাছে প্রেরণ কবি হ। 

গপচবেপ! স বাদ স গ্রহ কবা ছাড়া শল্রাগ্ুকে ছুবল 
কলার কাজেও নিষুক্ক হইহ। কণিত অ।ছে লিচ্ছবি- 
মগণ মুঙ্ধে মগধরাজ 'অজাতশন তীহার বিশ্বস্ত মন্ী" 
ব্সসকারকে লিচ্ছধিদেব এক্য বিনষ্ট করাব উদ্দেশ্যে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । বস্নক'রের প্রবোচনায শিচ্ছবি- 
গণ বিবদে পিপ্প হইল এব অজাতশত র উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইল। 

শিশেরকুম।ন মিত্র 

স্মাণনিক যুগে ছল্সবেশে গোপনে তথ্য সগ্রাহকদের 
গোধষেন্দা ববা হয়। মবাধুগে গ্রযোজননোর্ধে যে কোন এ 
বাক্তি দ্বাব| & কার্ণ সমালা করা হইত বটে কিচ্ছু অপবাধ 
নির্ঘের ক্ষেত্রে গোয়েশশ ব্যবসায় বশ[চক্রমে ভারতের 
খোজী স"্দাযের উপব মস্ত ছিল। মধাধুগে মুসলমান 
শাসক, ভূম্বামীগণ, সাধারণ গৃহস্থ শ্রেচীগণ, স্বাধীন ও 
অর্ধ-স্বাধীন হিন্দু বাঙ্ন্যবর্গ অপরাধ শির্ণয়ার্থে উহাদের 
নিয়োগ করিত। প্রাক্ ব্রিটিশ জমিদারি পুলিশে ছুই 
শ্রেণীর ভমি-উপস্বত্বতোগী কর্মী ছিল, যথা : ১. চৌকিদারি 
চাকরান ( চৌকিদারি, থানাদারি ইত্যাদি ) তথা সাধারণ 

€ধ৮র 

পুলিশ এবং ২. রঙ্গীস্তী চাকরানি তথা গোয়েন্দা পুলিশ। 
এই শেষোক্ত শবাটিখ দ্বারা এ সম্পকিত তূমি-স্বত্বতোগী 
এক শ্রেণীর বশগত স্বানীষ গোয়েন্দা! পর্ধায়ভুক্ত খোজী 
গোষ্ঠীকে বুঝাইত। কোম্পানির রাঙ্গত্বকালে পাপ্ধাবের 
গুধগাও জেলার ম্যাজি্ত্রেট প্রথমে ইহাদের লঙ্দ্ধে অবগত 
হণ। উহার কিছু পরে বাংপার নদিয়] জেলার এক 
ম্যাজিস্ট্রেট নদিধাতে অন্গৰপ এক শ্রেণীর খোজী গোগীর 
সঞ্ধান পাঁন। এই উভয় ইংবেজ ম্যাজিস্ট্রেট উহ্বাদেব 
সাহাযো বহু দুরুহ মামপার কিশার। কবিতে সক্ষম হন। 
এ সমধ গোযেনা বলিতে বাপকতাবে এই জাঙ-বাবসায়ী 
খোজীদিগকেই বুঝ্াইত। 

বঙ্মান বিশ্বে প্রচলিত পধচিঙ্গ বিছা এই খোঁজী 
সম্গ্রদাযেবই আবিষ্কার । পুক্ষানরুমে অজিত এই গোপণ 
বিদ্যা ই*রেজ শাসকগণ টহাদের নিকট হইতে শিক্ষা কৰি 
ভাবতধ পুপিশ বিতাগে উহান প্রচশন কবেন। এই 

শাপ্টেব ইতবেজী পরিভাষা গুলি উহাদের বাধ ' ৭ডী, ৩৭, 
পেষ সাঁকো” গ্রুহাতি দেঁশীষ পবিশাষাব অন্বা॥ মাহ। 
সন্পেইজনক বাঞ্ডির যাতাধাতেৰ পথ জাপসিক্' করিয়। 
উহারা ছগ্সবেশে সন্গিকটে অপেক্ষা কবিত। একুগ্ছুলে 
প্রপ্ পদচিক্চের সঠিত এঙ্ছানে পাপ পদ চিছেব মিল দেখা 
গেলে উ্থারা প্রমোজনীঘ ব্যবস্কা 'মবশঙ্গন করিন। বাজ- 
স্থানের মক অঞ্চলের খোজ গোি চিশাসণ (ট্রযাবতি ) 

নামে অপর এক গোপন বিগ্ভাষ পারাশী। এই খোজা 
গোযেন্দাব| অপরের অবেধ্য চিঙগাগলরণ টবিষা ফের 
মান্য ৪ শিখোধ পঞ্ধিগকে খজিরা বাতিব করিত। 
৬াপন্ত সবক্কাবের পুলিশ বিভাগেব কন্পিথ পুলিশ 
কর্মচারী এ বিগ্ভাণ কিছু অ'শ উহাদের নিকট তই 
আমর করেশ। স্থখের বিধয এই যে উহাদের নিকট 
হই গ্রাপ্ এই বি্যা। এক্ষণে সবজনম্বীকাত একটি 
বিজ্ঞানে পরিণত হইযাছে। বঠহমানে ভাবত লহ বিশ্বের 
বিবিধ রাষ্টের পুপিশ বিভাগে উহাদের আরও অনুশীলন 
হইতেছে । 

ভারতে ব্রিটিশ বাজধ সংহত হইলে এই গোষেনদাদের 
নামাসারে ভারতের প্রদেশে গ্রদেশে প্রথমে জেলা 

হাকিমদের অধীনে গোয়েন্দা বিভাগ প্কাপন কর! হয়। 
পরে এই বিভাগগুলি জমিদারদেক নিকট হইতে অধিকৃত 
রাষ্রায়নত পুপিশের বিশেষ বিষ্তাগ কপে ডিটেকৃটিত 
ডিপার্টমেন্ট প্রহ্থতি নামে পঞ্জিচিত ভয়। বেতনভুক 
সরক।রি শিক্ষিত গোয়েন্দা পুলিশ কর্মীদের আবির্ঠাবের 
সঙ্গে গঙ্ষে বংশানক্রমিক গোয়েন্দা গোঠীসমূহ রাজস্থান 
ব্যভীত অন্থত্র বিরল হইয়া! ক্রমে গুপ্ত হইয়া যায়। অধুন! 

১৮ 



গুধবীজী 

সরকারি ডিটেক্টিভ কর্মীগণ স্বকার্ধ সাধনে সাধারণ মালষ 
এবং অপরাধীদের মধ্য হইতে এককাপীন বা মাসিক 
অর্থের বিনিময়ে সংবাদ সংগ্রহার্থে অস্বারী চর নিযুক্ত করে। 
বর্তমানে সাধারণভাবে এই শ্রেণীর গুপ্তচরদিগকে ৪ গোয়েন্দা 
বলা হইয়া! থাকে । সরকারি পুলিশী গোয়েন্দা বিভাগ 
এক্ষণে অপরাধ-নির্ণয়ার্ছে বহুবিধ উন্নত বিজ্ঞানের সাহাধা 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। “তদন্তকার্ম? দ্ব। 

পথা।নণ ঘোষাল 

গুগ্তবীজী যে সকল সপুষ্পক উদ্ভিদের বীজ ফলের মধ্যে 
থাকে, তাহাদের গ্প্তবীঙ্গী উদ্চিদ (আন্জি স্পার্ম) বলে। 
বীজপত্রের সংখ্যান্ুমারে ইহাদের ছুই ভাগে ভাগ করা 
হইয়াছে। যে সকপ গুপ্রবীজী উদ্ভিদের বীজে একটিমান্জ 
বীজপত্র থাকে, তাহাদিগকে একবীজপত্রী উদ্ধি বলা হয়, 
যথা-_ ধান, গম, জুট, ভাপ, সুপারি, নারিকেল, কলা, 
অকিড, কচু ইতাদি। আবার যে সকপ গগ্তবীজী 
উদ্ভিদের বীজে দুইটি বীজপাত্র থাকে, তাহাদিগকে ছিবীজ- 
পত্রী উদ্ছিদ বলে, যখ।-_ ছোলা, মটর, শিম, আম, কাগাপ, 
শিম, কুল, তেতুপ ইত্যাদি। 

আদর্শ গুঞটবীজী উদ্থিদের দেহে প্রধানত: দুইটি অংশ 
মূপ ও বিটপ। গ্ষিবীজপত্রী উদ্ভিদের একটি প্রধান মৃণ 
থাকে; তাহার চারিধার হইতে বছ শাখামুল বাহির হয়। 
কিদ্ধ একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল ৪ শাখামুলগুলি 
সাধারণতঃ অন্নদিনণের মধোই মরিয়া যায় এবং কাণ্ডের 
নিমনভাগ হইতে কতকগুলি সরু সরু গুচ্ছ গুচ্ছ অস্থাশিক 
মুল বাহির হইয়৷ মূলের কার্ধ নিবাহ করে। 

বিটপ ও মাটির উপরের অংশে কাণ্ড পাতা ও ফুপ 
থাকে । দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে কাষ্ঠল অংশ থাকে 3 
প্রতি বখ্সর গৌণবুদ্ধির ( সেকে পারি গ্রোথ ) ফপে কাষ্ঠল 
অংশে বর্ববলয় (আযানুয়ল পিং) নামক গোলাকার দাগের 
সৃষ্টি হয়। একবীজপত্রী উদ্ছিদের কাণ্ডে সাধারণতঃ কাষ্ঠল 
অংশ থাকে না ক্ষেত্র বিশেষে কাষ্ঠল অংশ থাকিলেও 

তাহার গৌণবৃদ্ধি হয় না। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে ধসবাহী 
প্রণালীগুলি (ভ্যাস্কুলার বাগুল্) সাধারণতঃ কাণ্ডের 
কেন্দ্রভাগ দিয়! যায়, কিন্তু একবীজপত্রী উদ্ভিদ সেগুপি 
কাণ্ডের নানা অংশে ছড়াইয়া থাকে । একবীজপত্রী 
উদ্ভিদের পাতায় প্রধান শিরাগুলি পরস্পর সমাস্তরালভাবে 
থাকে, কিন্তু দ্বিবীজপত্রী উদ্ধিদে শিবাগুলি পাতায় জালের 
মত সজ্জিত থাকে । একবীজপত্রী উত্তিদের ফুলের প্রতি 

ংশে সাধারণতঃ ৩টি দল থাকে দ্বিবীজপাতী উদ্ভিদের 
ফুলের প্রতি অংশে ৪টি কিংবা ৫টি দল দেখ যায়। 

যুগ 

বিশেষ ঝতুতে গাছের ফুল হয়, ফুল হইতে ফল হয় 
এবং সেই ফলে বীজ আবৃত থাকে । ফুল, ফল ও বীজের 
সাহায্যেই গুপ্তবীজী উদ্দিদের বংশবৃদ্ধি হয়। 

তর।প্ চট্টাপাধায় 

গুগুযুগ বিশাল মৌর্ধ সাম্রাজ্যের পতনের পরে (১৮৫ 

্ষ্টপৃবান্ধ ) ক্রমে ক্রমে আরধাবতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

রাজোর উদ্ভব হুইয়াছিল। বহুলীক দেশ হইতে যব্ন 
(গ্রীক ), কাম্পিয়ানণ সাগরের দক্দিণন্থিত ভুথ ৭ হইতে 
পহলব (পাণ্িয়ান ) এবং মধ্য এশিয়া হইতে প্ুখয়ে শক ও 

পরে কুষাণগণ এই সুযোগে ভারতব্য আক্রমণ কবে এবং 
উত্তর-পশ্চিমে রাজ্য স্থাপন করে। খ্রাষ্টায় চতুর্থ শতাবীতে 
এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়) ক্রমে ক্রমে সমস্ত 
উত্তর ভারতবরধধে এবং দাক্ষিণাত্যের কতকফা শে আপধ্রিপত্য 

স্থাপন করে। ভারতে বিদেশ ই প্রায় ৫০০ বৎসর 

পরে শেষ হয়। 
এই নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা শ্িপ্প্ত এবং 

উহার পুত্র মহারালা ঘটোথ্কচের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
জানাযায় না। সন্ভঙঃ তাহ 1] রি পুর্ব অঞ্চন ৪ 
উত্তর বঙ্গের কতকাহ্শ লইয়া গঠিত একটি দ্বুদু বাজোর 
অধ্নিপতি ছিলেন । ঘটোত্কচের পুত্র চন্ছগ্রপ্ন পার্বতী দেশ 
জয় করিয়া ইহার আয়তন বুদ্ধি করেন এবং মঠারাজাধিরাজ 
উপাধি গ্রহণ করেন। ভাহাপ বরাজাবস্ত চির'এরশীয় 
করিবার জন্য একটি নূতন অন প্রতিষঠিত হয়| 
গুপান্ধ নামে পরিচিত এবং ইহার আরস্ত কাশ সম্থবত 

২৬ ক্ষেত্রুয়ারি, ৩২০ শ্রী(যভাস্থরে ২০ ডিসেশ্বর) ৩১৮ বা) | 
ন্রগুপ্তের পুত্র সমৃতরপতপত আর্ধাবডে ৪ দাক্ষিণাঙ্ো বন 
অভিযান কবিয়া 'এই বাজাকে একটি বিশাল সামাজ্যে 
পরিণত করেন। পরবতী গুপূু সমাট দ্িতীন্ব চন্তণ্ুপ 
গুজরাতের শক রাজা জম করিয়া ভারতবর্ষে বিদেশী 
শাসনের চিগ্ছ বিলুপু করেন এবং খিক্রমার্দিত্য উপাধি 
ধাবণ করেন। তাহার পুছ কুমার গঞ্জের সময়েও স্মগ্র 

উত্তর ভারত গুঞ%& মামাজোর অন্র্ত হিল । এই সময়ে 
মধ্য এশিয়ার হন জাতি ভারত আক্রমণ করে কিন্ত যুবরাজ 
স্ব ধু খোরতব যুদ্ধের পর তাহাদিগকে পরাজিত করেন। 
আনুমানিক ৪৫৫-৬ খ্রীষ্টাবকে কুমারগুপের মুড হয়। 
সম্ভবতঃ এই শময়ে সিংহাসনের অর্ধিকার লইয়া তাহার 
পুজদের মধো বিবাদ ঘটে । তবে স্বন্দগুপুই সিংহাসন পা 
করেন। হুনগণ পুনরায় ভারত আক্রমণ করে, স্বন্রগু 
পুনরায় তাহাদিগকে পরাজিত করেন। আসুমানিক ৪৬৭ 
খ্রী্াবে স্বন্দগুপ্ের মৃত্যু হয় এবং তাহার বৈষাত্র ভ্রাত] 

এই অঅ 

১৫৯ 



গুধুযুগ 

পুরুগুধী রাজা হন। ঠাহার পুত্র বুধগ্তগ সম্ভবতঃ পঞ্চম 
শতান্সীর শেষ পর্যন্ত থাজখ করেন। তীহার বাজ্যকালেই 
গৃহবিবাদ ৪ পহিশেরুর আধ্মণে ধরপরাজা ছুর্বল হইয়। 
পড়িযাছিপ। তাহান্র মুতার পরব গোলযোগ বাদযাই 
চশিল। বাজকুমারদের মধ্যে বিরোধ হওখায একই কালে 
একাধিক খাজা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বান্বত্ব করিতেন। 
প্রাদেশিক শাসনকতা ও সামস্থ খাজগণ স্বাধীন খাজা 
সাফ আচরণ করিতে লাগিলেন। কেন্দ্রীয় পাদশক্তি'র 
ছুধলতাণ হুযোগে হনগণ পুনবার শাবত আক্রমণ কগ্সিয 
গুপু সামাজ্ের এক বিস্তৃত "আশ অধিকার কবিশ। 
বুধগুপ্নের শ্বাতা গুপুমজাট নরপি হগপ বাপািত্য ও 
সামস্থরাজ যশোধর্মা তনধিগকে পরাজিত করিলেন। কিন্ত 
যশোধর্ষী বিতাহী হইখা প্রায় গপু সামাজো নিজের 
আবধিপতা গুতিষ্ঠিত কাকলেন। যশোধযাৰ মহাব পরই 
উাভাঁব সাআজ্য ধ্বংস হইল | কিন্তু গুপ সামাজা9 আর 
বেশিদিন টিকিল না নরমিণহ গুপেব পরে তাহার পুত্র ও 
পৌর, তৃতীয় কুমাবগ্ূপ এ বিফুগ্তপ, যথাক্রমে সিহাসন 
আবোহণ করেন এব" ষষ্ঠ শতাব্দীর মধা ভাগে বা তগীয় 
পাদে রাজ বরেন। কিন্তু ইহার পবঈ গুপূ সায়াজ্য 
ধ্বংস হয। 

দুই শত বংসরেরও অধিক কাল স্থারী গপ সাঅ।জা 
ভারতের ইতিহাসের একটি উজ্জনপ অধ্যায়। মৌ নে 
পরে প্রাম্ম ৫০০ বৃংসর ধবিয়। ভাবের রাজনৈতিক গগনে 
যে দ্ুষোগ দেখ। দ্িবাছিল তাই। শপসাবিত করিযা সমগ্র 
উন্নর ভারতে একটি অখণ্ড বাজ্য স্থাপন খুবই কৃতিজ্ের 
পরিচায়ক | কিন্ত ভার ৪ নাণ] কাবণে গ্ুপমুগ ভারতের 
ইতিহামে প্রাপান্ত লাভ করিয়াছে । প্রথম, এই যুগে 

কৃত জাঠিত্য উন্নতির চরম সীমায় পৌছিয়াছিপ। 
মহাকবি কালিদাম সম্ভবতঃ গুপ্ররাজ দ্বিতীয় চন্দ্র গুপের 
সঠ] 'অলণক্লত কবিতেন। এতদ্যতীত শুক, বিশাখদত্ত 
এবং ভারবি৪ এই মুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 
ভাস এই যুগেব প্রারস্থে বর্তমান ছিলেন। পঞ্চতন্ব, 
চান্দ্র ব্যাকরণ, অমরকে।ষ৪ এই খুগের রচনা । গণিত) 
জ্যোতিষ প্রতি শান্তের প্রধান ছুই পণ্ডিত আর্ধভট ও 
বরাহমিছির এই যুগেই প্রাদছতি হইয়াছিলেন। এই যুগেই 
মহাভারত পরিবধিত হইযা বর্তমান মাকার ধারণ করে 
এবং নৃতন নূতন স্বতিশাস্্ব ও পুরাণ রচিত হইয়। বৈদিক 
ধর্মকে বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু ধর্মে বূপাস্থরিত করে। 
গুধধযুগে রসায়ন ও আধূর্বেদ শান্ত্েরও অনেক উন্নতি হয়। 
এই যুগেই ভাস্কর্য শিরের চরম উন্নতি হয় এবং এই ঘুগের 
দেব দেবীর মৃতিুণিই পরবর্তী কালের আদর্শ বলিল 

গুধ্িপাড়া 

পরিগণিত হয়। এই যুগে চিআ্রকলাও বিশেষ উৎকর্ষ লভি 
করে, অজন্টাব (অন্দন্থা) গুহাগাছে অস্থি চিএগুপি সমগ্র 
জগতে প্রদিছি পাশ কখিয়াছে। এই যুগে কয়েকটি সুন্দৰ 
মন্দির৪ নিশিত হইঘাছিল। এই যুগে তারৰতীঘগণ দৃক্ষিণ- 
পশ্চিম এশিয়াথ ও মাপয দীপপুঞগ্জে (ইনোনেশিয়া) বড বড় 
বাঙ্য স্থাপন করে এবং ভ।বতীয মভাভা বিস্তার করে। 

গুপ পাগণের নামাক্ষিত বহু স্ব মুদ্রা পাওয়া গিবাছে। 
এইবপ উত্কৃষ্ট শিল্পের পরিচায়ক যুদ্র। ভারতীয় আর 
কোন9 বাজব শের আমলে গ্রত্থ* হয় পাই । অল-” 
“মাযতট”, 'কালিদাষ,) “চগ্ররগপা) ব্বাহমিভিবা ৪ মিমুত 
&% দ্র। 

দ [২.0 75041010001 এ+ 11761175079 779 
(11126 07 016 17410171011, ৮9111], ডি0170 75, 

1954, [২ ০0701001031 ৭74 ৬ ১ 10071, 

48 1০101115109 01 06 170101; 1১০০1)1,, ৯01 ৬], 

[.015010, 1940 

লাসনন্র মজ্দা 

গুপ্ত সমিতি বিধব আন্দোপন ছ 

গুপ্তা অবাদ 

গুপ্তিপাড়। গলি নেশার বশশদ থানার অন্থণ 

গ্রপ্থিপাভা গাম ভাবীর ধঙ্গিন রে নধী ঠহতত হা 

দুই কিলোষ্টার (১ মাহ) পশিমে মনস্থিত। হহা 

ব্যাণ্ডেস বাব্হাভোথা নাইনেব একট সেশন, কলব। শা 
হইত হহাব দুরত্ব ৭৫ কিপোশিগাৰ (৪৭ মাইণ )। 

পপ্িপাডা একমমবে মস্ত ৯৯৪ তিবসাদণা ৭ 
অন্তর কেন্দ্র ছিন। আঙও প্রপ্রিপাডায় থে কথেক ঘর 
স্থারী বাণ বাসিপা আছেন হাহাদেণ মধো আশেকেই 
সংস্কৃতে রুভবিষ্ক । বহমানে এখানে ছুইটি হাইগুল আছে। 

ভারত বিভাগেব পণ বত পৃবঙ্গীয় উদ্বান্ত এখানে আসিয়া 
ভাতশিল্পেব সাহাযো জীবিকা নিখা৯ করিতেছেন।। বেশির 
ভাগ মোট! শাড়ি বাহিবে বিঞধয়ের জন্য চাপান হয । 

গুপ্রিপাডাব লোকম'খ। ১৯৫১ গ্রীষ্টাব্ধের 'আদমশ্ুমার 
অনুযায়ী ৬৮৪ জন এবং ব্রার্ষণ ও বৈষ্ভদেরই এই গ্রামে 
প্রাধান্ত। আয়ভন ৭৩ হেক্টর (১৮০৪৮ একর )। 
জগদ্ধারী পূজা] এখানে মহ] আড়ম্বরে উদ্যাপিত হইয়। 
থাকে । অনেকে অনুমান করেন, গুপ্তিপাডাতেই বাংলা 

দেশে প্রথম (১৭৫৯-৬০ গ্রা) বারোয়ারি পূজার অনুষ্ঠান 
হয়। 
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গুরদিৎ সিংহ 

দ্র বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫৭) 
[.. 9.5 0 ১৯৭1169, 13671601 191১0106 (0208661 : 

[700011), ০910005, 1912, 

উষ! সেন 

চৈতন্যদের, কৃষণ্চন্দ্র, ধুন্দানচন্দ্র এবং পামচন্জের নামে 
উৎসগাক্৩ ৬টি ইটের ঠ্ষোরি মশিরেপ জন্য গ্রপ্িপাড। 
বিখ্যাত । মঅন্দিরগুশি একই প্রাঙ্গণের মব্যে অবস্থিত । 
বাংলা নিজ মন্দিব স্থাপতোব চাদে অর্থাৎ চালাথবেৰ 
আদর্শে এগুলি নিখি5। চৈ হগ্তাদেবের মশ্দিখটিব নিমাণ- 
কাল লন সপূদশ শনকেব মধ্য ভাগ । ইহা জোট- 

বাপামমির , অথাঙ ইহার গডন দেখিঘা মনে হয় যেন 
দুইটি দোচাপ! কুটির পবম্পব স্লন্ন হহযা আছে 
বর্তমানে ইঞহাব অধিকাণশ কাক্কাধ পশস্তরান ঢাক। 

পড়িযাছে | কুষচন্দর « বুন্দাবলচন্দেব মন্দিব চাণচাল) 
ইহাদেৰ উপরিভাগে আর একটি ছোট চারচালা আছে। 
€হ মন্দিব দুটি 9 বেধিণ উপরে প্রতিঠি 2 | গন্গুছের 
সংমণে ঘা পবাশ্টা আছে | বারান্দার ৩টি প্রবেশ- 
পদ্য খিশান মাছে । খিলানগ্ুলি কাঞ্চকা ।গচিত স্তগ্ত 
৪ টপক্ঞের উপর খ্স্ত। কুষণ্চল্েল মশিদটি নিমিত 
হয় সঙ্গল *: দ্াদশ শহকেব মধ্য খাগে আর বৃন্দাবনচন্দেব 
মনিরটি উনবি শ শঙকের প্রাবন্তে।  বন্দাবনচন্দে 

মশ্দিখটিব দন্চ ৩ ১৮ সাশাব ( ৩০ ঘট) ] ইন্াব গনগূহে ব 

তিওব দিক এপ বাবান্দাপ পশ্াদ্হাগ অপশক্বতোর দাবা 
সমৃদ্ধ । কারুকাণের জণ পামচন্দে মন্দির মবাপেক্ 

প্রথ্যাত। ইহাও চারচালা। হবে ইতাব ছাদের মধ্য 
ভাগে আঢকোণা মশ্দিবের একটি শুঙ্াকার অন্ুক্কতি 
আঙে। মশিবের দক্ষিণ ৪ পশ্চিম দেপ্যাল পে।ডামাটির 
ফলকে শোতিত। কুষ্টলীলা ও বামারণ মহা ভাবতো 

কাহিনী পোডামাটির অপুব স্রন্দব ভাঙ্কধে বপাহিতর 
হইয়াছে । এহ মুখ্গপকগ্তণি সেকালের শিল্পকশার 
উৎকষ্ট নদর্শন। সাধাবণেণ শিশ্ন, শেগ€ডাফ্ুলির বাছা 
হরিশচন্দ্র রা অষ্টাদশ শতামীর শেষে মনিএটি নির্মাণ 
করেন। ইহার গডন ও অঙ্গমৌঠর বাশবেড়িযাথ বাস্থদেবের 
মনিবটির (১১৭৯ গ্রী) সমগোরীয়। 

এধণা গিজ্স 

গুরদি সিংহ পার্াবী-শিখ | বিংশ শতান্দীব প্রারস্ে 

সিগাপুরে গমন করিয়া! তথায বাবসায়ে লিপ হন। 
ক্যানাডায় তাহার দেশবামীর পক্ষে উপার্জনের যথেষ্ট 
সুযোগ আছে বিবেচনা করিয়া তিনি একটি দল লইয়া 

ভা ৩২১ 

গুরলা মান্ধাা 

কানাডা বধবাম করিবেন খ্ির করেন । কানাডার 
তৎকালীন আহন অভ্সালে পাখার কোণ নি দেশ হত, 

জাহাজ বদল শ| কব্খ। ফোজ| সে দেশে পেছাতনে 21 
পাখিলে কোনও এশিয়াবাধকে অক হরণ করিতিত দেন্ণ] 
হউও শা। আহনের তই *৩ এডাইবার ভন্যা *দিৎ 

মি হ “কোমাগাতা মার নামে একটি জাপাশি জাজ 
চক্তিতে 'ভাড! কক্নে এব ১৪১৪ খ্রীষ্ঠার্দেব এঠিল মাসে 

ই*₹* হইত একটি বুহৎ দল পইম। এউজাশা জক্যানাডার 
ভ্যাপকুভাব বদ্বে উপস্থিত হন। কিছু দপগিক হবানবণ 
কবি দেওযা হয় নাই | যাবীপা জোণ কত্যি' নাসবার 
চেগ্! করবিশে কানাডা সরকগাপের ভিত তাহাদের সপ্ঘর্ক 

বাধে । সরকারের শক্তির নিক বাধা হহমা নন স্বীবণ্ 
করিম! জাহাজটি সকপ ম।খীমহ ভাব তবর্য ফিশিছা 
আসে। ইহার! আমের গদব? দলে স্ছ্য পপ, 

ইজ পবকাণের বিবৃদ্ধে ভাবতবর্দে বিপুব খাইতে 

আমিিছে এহন্ূপ 'সশন্কার বশে তিটিশ সবকান 

ইহ[দ্িগতে সো পাঞ্জাবে পাঠাই থা দিবাব সিদ্ধাঙ্ বাতল। 

১৯১৭ গ্রাষ্টাঙ্জেব মেণেছব মাসের তেষে জাহাহটিবডক্জে 

পৌিণে যাহীগণকে সোজাকুদি ডেনে পাজানে হাহা 
করিতে আদেশ দেয়া হখ। আদেশ 'হমাভ কান 

যাদাগণ পাষে ই্টিখা কলিকাতা পৌঁছ'ইলাব চেষ্টা 
করিলে তাহাদের বাণা দেওয়া হয £খং ঘনেদঙ্গী বাখে। 

আঠার জন [শখ পিহ ৩ হম, হ বেজ সম্দ্প পুস শাহশীর 

ছস জন খাবা ধাঘ। যাদের মধ্যে চাহ সাট ৮ ট্রনে 

চাপতে সম্মত হযু। বল যাত্রীকে গেপিঙাব করা হম 

নাশ জন সহচব্সহ গুরধিৎ সিহ পুলিসদক ফাকি 
দিয়। লায়ন কপেন। 

ব্রিটিশ সকার এই দলটিকে 'গদর' দালর ভারত 
অত্যানকাণী বিপ্লবী ॥প বাধা অভিথুপ্ত করিবাব চেষ্টা 
কবিলেন £$ঙপন্সে গদবাএব সঙ্িত ইহাদেব স অব 

ছিল কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে প্রশস্ত বহন 
কব' প্রভৃতি সবকাবের প্রতোক খাভখোগ শ্ুরদিহ অস্বীকার 
কবেন এব” স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপাত কবেন। ঠাপ 

দাশাদি হইতে ধনে হয যে পুধদিৎ ফিহহ্গীঘ সইযারী 

শিখেদেপ হুখ-ম্ৃবিধার জনই ক্যালাডায় যাইবার চেষ্টা 
কখিয়াছিলেন। 

দ্র ২. 0. 005)0100971) 11151019006 17501077 

1৮106116110 717 17014, 01, 11, 058100009, 1063. 

গুরল! মান্ধীভা1 ৩০০২৬ ১৮ উত্তর ও ৮১০১৭৫৭ পুব। 

উচ্চতা ৭৭২৮ মিটার (২৫৩৫৫ ফুট )। পদাখ পবতের 

১৬১ 



ক 

সর্বোচ্চ শৃঙ্গ । মানস-সরোবরে যাইবার পথে ধাহার। 
গাধিয়ঙ ও লিপুশেখ গিপিপথ হইয়া যান তাহারা এই 
তুষারমণত শৃঙ্টি দেখিতে পান । 

গুরশা মাদ্ধাত' মানস-সরোখবের দক্ষিণে 'অবস্থিত। 
রাজা মান্ধাতা এই পবতযূলে বাঁঘযা অনন্তকাল ধরিযা 
তপস্যা করিতেছেন, এইরূপ কিবাস্তি আছে। মান্ধাতার 
কাহিনীর মহিত জভিণ্ত খশিযাই ইহার এই প্রকার শাম 
ইইযাছে। এই পর্বতশৃঙ্গ হিন্দু ধর্াবশম্বীগণ পবিত্র 
বলিষা গণ্য করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্গাঝে ডাঃ ল€স্টাঞ্চ যখন 
তরুণ বযসে এই শুঙ্গ আরোহণ কবিতে যান, তখন হিমানী 
সম্পপাতেব জন্য নামিযা আসিতে বাধ্য হন। ইহাবপর 
এ বৎসর জুলাই মাসে তিনি আন্মোডা জেনাব ৫৬পুটি 
কমিশনাধকে লইয়া তিক্ত যাইবার পন্থ গ্রণশা মান্ধা হার 
পশ্চিম দিক পর্যবেক্ষণ করেন ও ৬৯০* মিটার (২৩০০ 
ফুট) পর্যন্ত আরোহণ করিযা এক বান বিন] সাঙ্গ সপস্ামে 
অতিবাহিত করেন । এই লময়েই তিনি মানস সরোবনু 
ও বান্ষসতাঁল পর্যবেক্ষণ করেন। এখন পর্ষন্ত কেহ গুবলা 
মান্ধাতার শৃঙ্গ আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই। 

দ্র 9৬211011১81 81)9170৭4, 75101012010 01 11020 

0210005, 1950 : চ02171060109509205 9০0৫৫ ০ 
5700, [,01100109, 1955. 

বমলা ম্ুখাপাখীধ 

গুরু অতি প্রাচীন কাল হইতে গুরু ভারতীয় সমাজে 
এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। অল্প 
বয়স হইতেই শিল্য গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া গজ শুশষা ও 
বিছ্যাশিক্ষা করিত । গুরু শুশধার কঠোর পরীক্ষায় উত্লীর্ণ 
হইয়া শিষ্য বিদ্যাপ!তের অধিকার অজণ করিত। এই 
প্রসঙ্ষে উদ্দালক-আক্ণি, উপমন্তা প্রভৃতির কাহিণী 
(মহাভারত, ১৩) প্রসিদ্ধ (আকণি ও উিপমন্তা ছ)। 
বিছ্যালাভের পর গুরুকে তাহার ইচ্ছাহবপ দক্ষিণা দেওয়! 
হইত। একলবাকে দক্ষিণ হস্তের অন্ুষ্ঠ দক্ষিণ] দিয়া ধশ্ু- 
বিগ্যার প্রয়োগ হইতে বঞ্ধিত হইতে হইয়াছিণ ('একলব্য! 
দ্র)। শ্ররুষ্জের গুপুদক্ষিণার কাহিনী বাংপ! দেশে বিশেষ 
প্রসিদ্ধ ছিন্দ। গুরুপত্রীর আশ্রহে তিনি তাহার দীর্ঘকাপ 
পূর্বে মৃত পুরকে যমের গৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া 
গুরুধক্ষিণ। রূপে উপহার দেন। গুরুর নিকট হইতে 
একটি অক্ষর লান্ড করিলেও পৃথিবীতে এমন দ্রব্য নাই 
যাহা ছার! গুরুর খণ হইতে মূক্ত হওয়া যায। তত্ব 
শান্ত্রান্থমারে গক হইবেন শান্ত, দাস্ত, সদবংশজাত, বিনীত, 
শুদ্ধাচার, শুদ্ধবেশযুক্ত, স্থবৃদ্ধিমান। তত্ব-মন্থ বিশারদ । 

গুরুকুল 

বোণী, অধিক।ঙ্গ ব| হীনাঙ্গ, ব্ছুভে। ৯1, বন্ধ ভাষী, পুরহীণ, 
শঠ বাঞঝ্ডিকে গুরুৰণপে বরণ করা উাচত নম। 

কুলগ্তক প্রথা প্রবর্তিত হইবার পর হইতে গুকর 
গুণাগুণ খিচাবের প্রযোজন হয শা। শিষোর পুত্র 
নিবিচারে তাহার গুবর পুদকে গুরুকপে বরণ করেন। 
তবে বর্তমানে এই প্রথা সবক্গোর অগ্রসবণ করা হয পা। 

তক্গমতে গুরু দেবস্বধগ-- গ্ুঞ্চকে মাগষ মনে কখিলে 

নরক্গামী হইতে হয। চলিত ভাষায় গুরকে ইঞষ্টদেব 
বলা হয। গ্ররপুজা ও গুকমন্ছপ নিত্যণতব্য কর্ধ। 
গুরুর উপস্থিতনে নিত্যপূজা ন' ক্রিখা গুরর পাদপুজা 
করিতে তয়। গুক সপশ্বিত থাকিলে যে বাঝ্ি অন্য 

দেব ঠার পঙজা কবে সে ঘোর নরকে গমন কবে এব, 
তাহার পু] পিশ্শ হয। গুকণ উপস্থি*তে ওকুর 
প্রসাদ ৬ক্ষণ অধশ্যক "ব্য বলি বিবেষিত ইহ প্ুণর 

মৃত্যতে অশৌ৮ পান্ন ন হবিযান্ন ণহণের ব বন। আছে । 
সমস্ত হাম দিয়া গুরু আারাব্ণা কতব।। গা বুথ হহলে 

পরিরাণেণ ৬পাষ নাই । 
ন্মান মমাজে ক বলিতে নাধাবণ ৭: শাঙ্গিকওক বা 

দীক্ষাগডরু অর্থাৎ যাহার নিকট হইতে মঙ্দান্গ। গহণ রা 
হইয়াছে ভাহাকেই বুধাা। লহ গর শাস্কাক 

সম্মান লাভ করিষ] থাকেন। শ্শিগুক্ বা মাচাধগ্ুতর 
পক্ষে সে সম্মান কনার শতীত। যাহার শিক ১ বিহাশক্ষা 
করা হয় তিনি শিক্ষাণ্তক, যিনি উপনগন কাল বোমন্জ 
শিক্ষা দেন তিনি আচাধগুক | 

জর মন্তস হিতা, হিতীয় মপ্যান, লগ্মার | 
চিন্ত'হন। চনবঠ 

গুরুকুল সম্পূর্ণ নাম এরুকুল বাঙ্গভী খিশ্ববিগ্ভা য। 
গুরুবুপ বাঙ্গডী একটি 'আবাপিক বিশ্ববিগ্কালয | উন্ধর 
প্রদেশের হরিদ্বার তই ৩ প্রা ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) 
দুরে ইহা অবশ্থি5। আর্ধসমাজের প্রপসিঞ্চ নেতা স্বামী 
শ্রদ্ধাননদ (১৮৫৭ ১৯২৬ শ্রী) ইহার প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 
দ্যানন্দ সরম্বতীর (১৮১৪-৭৯ শ্রী) শিক্ষাশ প্পাধিত 
করিবার উদ্দেশ্টে ১৯০৯ গ্রীষ্টাকেব ২২ ফেব্রুয়ারি প্রথমে 
পশ্চিম পাঞ্জাবের গুজধাঁনওযাণলায় একটি ক্ষুদ্র বিদ্যাশ্রম 
স্থাপন করেন। ১৪০২ খ্রীষ্টাব্ধে ৩৪ জন ব্রঙ্গচারী ছাযসহ 
উহা কাঙ্গডীতে আনীত হয। গঙ্গার বন্যায় (১৯২৪ খ্রী) 
গুরুকুপ কাঙ্গডী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ১৯৩ খ্রীষ্টাবে 
বিছ্ভাভবণ স্বানাস্তরিত হইয়া! বর্তমান জাগায় আসে এবং 
তখন আরও বন্ড তাবে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৬২ 
খ্রীষ্টান্ধে ভারত সরকার ইহাকে বিশ্ববিষ্ঠালয় রূপে স্বীকৃতি 
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দান করেন। এ বৎসরের এপ্রিল মাসে গুরুকুল ক।ঙগড়ীর 
৬* বদর পুতি উপলক্ষে হীরক জুবিলি উৎমব উদ্যাপি'ত 
হয়। 

প্তরুকুল" নামটির মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শের 
মূল কথাটি নিহিত আছে। ঘুক্ প্রাকৃতিক পরিবেশে 
গুরুর ব্রক্ষচর্যাশরমে শিক্ষার যে আদর্শ প্রাচীন ভারতে 
প্রচণিত ছিপ স্বামী শ্রানণ তাহাবই পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করিয়াছিলেণ। ভারতীয় সংস্বতিব- বিশেষ করিয়া 
বৈদিক ও সংস্কত শান্ের- চর্চার উপর এখানকার 
পঠন-পাঠনে সমধিক প্রকৃত অপিত হয়। শিক্ষার বাহন 
হিন্দী । ভারতীয় এঠিহোর অগশীলনেধ সহিত আপুনিক 
পাশ্ণন্য প্ণন-বিজশান চর্চার মিলন সাধন এই বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের 'ন্যত্য পক্ষা। বেতন পাব ছারদের কোনও 
দর্চিণা দিতে হয় না, শুধু থাক।খা তার খরচ হিসাবে 
তাহারা কিছু টাকা দেয়। 

গরুকুল কা্গডীর কযষেকটি অনমোদন-প্রঞধ বা শাখা 
গতিঞান ভারতেখ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
খওুকখুব (লা। শা?) ও কুকক্ষেহেব প্রতিষ্ঠানটি এবং 
দেপাডুনের ক্া| গুগকুল মহাবিছ্যালয় বিশেষ উল্লেখযোগা | 
৮৫ তোতা না) ৮1555019501) : 01৮ 1100, 

011081075 (3018100] 11000, 1903, 
সৌধ্যানন চ:টাপাধা।য 

শুরুগোবিদ্দ সিংহ (১৬৬৬-১৭০৮ শী) নবম শিখ গুরু 
তেগ বাহাছরেব একমাহ প্র ও দশম ৪ আস্তুম 
ওর (১৬৭৬-১৭০৮ আা)| এক হরুগাবিশের সমন 
হছে শিখ গুকর প্রাঙ্গাগগ হাস, বিতিন্ন গ্রভিযোগী- 
সম্গপায়ের উদ্তব, জাঠগণেব অগ্রপ্রবেশ, উপঙগজেবের 
ধর্নীতির ফলে শিখ ধর্মের বিনাশের ভগ, খংশ ও জাতি 
ভেদ-এর প্রাবন্য প্রভৃতি নানা আতান্তধীণ বহিধিপ্দ 
দেখা দেএ। এই সমুদয় নিখাবণ করিয়া শিখদেব মধ্যে 
এক তা আনিলার প্রচেষ্টা কবেন। ইহা বাতীত ইশলামের 
সহিতও খোশাধুণি বিবাদ আরন্ত হয়। পিতার প্রাণদণ্ডের 
প্রতিশোধ, ইসলাম ধর্মে দীক্ষাব গুতিবোধ ও সামরিক 
শক্তি সংঘটন-_ ইহাই ছিল তাহার মুপমন্ব। উরঙ্গজেবের 
কোপ হইতে বক্ষ। পাইবার জন্য পিতামহের সামরিক 
প্রতিরোধের নীতি পুনরুদ্দীপন কবিয়া তিশি মাঘোয়াল- 
আনন্দপুরে সেনা সংগ্রহ করেন ও পার্বত্য নুপতিগণের 
সহিত যোগলদের বিকদ্ধে বিষ্রোহ ঘোষণা কবেন। 
প্রথমে পরাজিত হুইলেও গুরঙ্গজেব এ বিদ্বোহ সম্পূর্ণভাবে 
দমন করেন। 

গুরুগোবিন্দ মিংহ 

এক শক্তিশালী সামাজ্যের মধ্যে থাকিয়া গোধিন্ন 
তাহাকে বিপর্ধস্ত করিতে প্রয়াস পান। যে কোনও 
স্ময়ে মোগল আক্রমণ একাকী প্রতিরোধ করিবার মংনসে 
তিনি শিখ সম্ছ্দায়কে পুনরুজ্জীবিত করিয়া মোগল 
সাম্রাজ্য ও ইসলামের অনমনীয় ও দুর্টম শক্র করিয়া 

তোলেন। সামাজিক অবনতি ও ধর্মম'কান্ত ছুনীতির 
প্রতিষেধক রূপে তিনি সারণা অথচ দুঢ স'কল্পের সহিত 
নৃঙন আদর্শে অন্রপ্রাণিত কার্ধপন্থার স্চনা করেন। 
ইহারই ফলে 'খালসা"র উদ্ভব হয়। 

গোবিন্দ বলেন যে তাহার স*স্কারকর্ধ এশী প্রেরণ! 
-গস্বশ) শুধু ধর্ম প্রচারের জন্য নহে, অত্যাচাবীকে ধস 
কবিবার ও পাপাচার বিনষ্ট করিবার জন্য ঈশ্বর তাহাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন | সেবার পুবাঁতন বীতি অর্থাৎ বিনয় এও 
প্রার্থনার পরিবর্তে তিনি ভগবান ও পবিহ ভরবাবির উপর 
আস্থা! খাপন করেন । তরবাবিই ভগবান, ভগবানই 

ভর্ারি। গুক 'অর্দনের সময় মমন্গণ ও সংগৎ গুরুর 
সহায়তা করিও, কিন্ত এখন তাহাব। গুরুর প্রতিবোধী হইয়া 
৪ঠে | বিরোধী দলগ্ুণি ৪ মোগলদের সহায়তা লাভের চেষ্টা 
করে। সুতরাং গোবিন্দ সকলকে সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত 
কবিয়া দেন। ১৭৫৬ সম্বং-এর ১ বৈশাখ (১৬৯৯ গ্রী) 
কেশগড়ের সন্মেশনে গুরু উাহার জন্য জীবনপাত করিতে 
পারেন এরূপ পঞ্চপিয়ারেকে সইফা ধর্মের নুতন ভিন্তি 
স্থাপনা করেন। দীক্ষার জন্য নাকে চরণপাহুলে'র স্থলে 
“অমুতপাুল' প্রবতিত করেন । গুরু ও 'পঞ্চপিয়ারে হারা 
দীশ্িত হন। এই নখ দীক্ষিত সম্প্রদায়ই খালস! নামে 
অতিহিত হইল। সকলেই “ওয়া গুক্চজীকা খাপসম।, 
ওয়া *।চজীকা ফতহ? ( জয়) ঘোষণা কবেন। বশ জাতি 
নিবিশেষে সকলেই নংহ” হন। খালসাই গুরু, গুকুই 
খ।লসা। এইকণে সমগ্র সম্প্রদায় গুকর মহিমা প্রাপ হইল। 
সম্প্রদায়ের মধে! সম্পূর্ণ গণআঙ্থিক স্বাধীনতা বিরাম।ন | 

ধর্মজীরনে এই একতার গ্রন্থি জাতিধর্ভেদাভেদ 
বিলোপ সাধনে স্বদুঢ হইল । পানাহারের বাধা-শিষেধ 
আন্ুষানিক ভোজনের মাধামে দূর হইল । তামাক সেবন 
বন্ধ হইল। প্রত্যেক শিখকে বিশেষ বেশ ও পরিচ্ছদ 
--কেশ, কচ্ছ, কম্কণ, কুপাণ ও কহ্কতিক1 ব্যবহার করিতে 
হইপ। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য সংগঠন, কুচকাওয়াজ ও পাবতা 

দুর্গ নির্মাণ ও চলিল । লাঙল, তন্ত্র ও লেখনী ত্যাগ কবিয়া 
শিখদের অনি ধারণ করিতে হুইবে। সমর প্রবণতাই 
ধর্মবিশ্বাসের অংশ বলিয়া গণা হইল। এইকপে ধর্যসম্প্রদায় 

সামরিক সন্প্রদ্দায়ে পরিণত হুইল। সেবার প্রতীক ( দেগ) 
ও শক্তির প্রতীক ( তেগ )-এর সমন্বয় মাধিত হইল। অন্ত 
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দিকে সম্প্রদাষের সমস্ত মনোদর্শনই পরিবতিত হইয়। গেন। 
শান্তিপূর্ণ ধ্প্রচাব্রে স্থলে আমিন অত্যাচার 9৪ উৎ- 
গীডণের বিবঙ্ে মংগ্রাম । গোবিন্ের সষ্ট খালসা এক 
পূর্ণ, দু, গণতাগ্জিক, শখ সজ্জিত সন্প্রণা্। অত্যাচার ও 
অধিচাবের বিকঙ্ছে যু করিতে বন্ধপশিকণ | 

এই ধনোভাব ণুণ হইলেও খাণসাব ডিভি ছিন 
পুৰাতনেব উপব আবাবিত। শিখ ধরের মৌণিক বাণীর 
সহিত এক্য রাখিঘাই গোবিদ এব নুশুন স্ব অন্ুবশি ঠ 
কবেন। গুক্কতপক্ষে খাশসা শিখদেব সকন লামাদিক ও 
ধর্ম আশা-মাকাজ্।ৰ ভতীক | তিনি এক গ্রন্থ সংকশন 
করেন পশধে পাধশ] কা গ্রন্থ । ক্যানি হাম-এর মতে 

গোবিন্দ এক বিজিত জনসমাজের সপ শক্তিকে জ গ্রত 
কন্দনে ও হাহাদের মনে সামানদিক স্বাধীনতা ৪ জাতীয় 
প্রাধান্তের এক উচ্চ আশার বদোধশ কত্শে। তিনি 
থানসাকে সায়াঙগা দান করিবার হগ্ন দেদেন। 

১৩৯৫ গ্রাষ্টাঝের পর তিশি জন্ম হইনে শনগব পথন্ত 
উন্থপ পাঞাবের পাবনা বাজাদের শঠিঙ মাল দদ্ধ কবেন। 
তাহাদিগক সাহাণ। বিবার 2 মোগশ সৈন্ন গ্রেবিত 
হইলে তাহাপ পখাডিত হখ। আহাৰ সৈগঠৰ] এমশঃ 
বন্ধি পাম । 'খাননাপুব পাখার মববদ্ধ হয। শেণবাএ 
গুরু ইছ। পরিত্যাগ করিণা পশাইরা খান । যুঠাব পবে 
গবঙ্গজেব তাহাকে ডাকি৭] গাগান। গোবিন সমান 
নিকট যাইবার পথে তাহ।ণ মুঠ।সংবাদ পান। গোবিন 
বাহাদ্বব শাহ।ক সাহ'যা করন। অবশেষে ঠনি এক 
আকগাণের হক্তে প্রাণ হাবান (১৭০৮ খরা)। কহ 
নিবারণের জণ্য গোবিন্দ প্রকর পদ ব্লিপ ববিখা বান্দাকে 
কেবল সানধিক নেতা কন্নে ও ধখ্জীবনে নেতৃত্ন পাচ 
জন শ্িখেল তগ্কে অর্পণ করেন, "অর্থাৎ জলসমাজের নেতৃহ 
সহ্গ্ুধাষের উপব ণণ্ত হয। 
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জগদীশনার[য়ণ সরকার 

শুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮ খ্বী) ১৮৪৪ 
খ্রষ্টাদের ২৬ জান্য়াখি জন্মগ্রহণ কন্নে। পিতার নাম 
রামচন্দ্র বন্লোপাধায, মাহা সোনামণি দেবী। প্রায় 
আড়াই বৎসর বযসে পিতবিযোগ হয। সোনণামণি দেবীর 
উপরে পুর্রেখ শালন-পানণেব ভাব পডে। রাস গ্রথম 
ওরিষেপ্টাল সেমিপাবি এখং পরে কলুটোণা ব্রাঞ্চ খুলে 
(বঙমান হেয়ার সবল) অধায়ন কবেন। ত্রাঞ্চ ক্ুশ হইতে 
১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিশি প্রবেশিকা পবীমাষ প্রথম বিভাগে 
প্রথম হই্যা উত্তী হণ। করশিকা*। বিশ্ববিগ্ালয়ের 
এক, এন বি, এ» এম এ এবং বি. এল. পরীক্ষার 
গত্যকটতে প্রথম শ্রেণীঠে প্রথম স্থাণ অধিকার করেন। 
শিক্ষা সমাপ্রিখ পব তিি প্রেসিডোশা কলেজ নদ জেনারেন 
আযাসেম্এণ ইন ঠটিউশণ-এ গণিত্রে এখাপক হণ। পরে 
বহবমপুর খনলেনে আহন ও গ।খত্েরে অধ্যাণক হা 

যানণ। খইণমপুপ আপস্থান কাশে ঠিনশি বঙ্গিমচন্দে 
সাক্ষাৎ সম্পর্শে ম্বাসেন। ১৮৭২ শ্বীগ্াষে ওনপাসলাব্ 
কশিকাতা হাহকো।ট বানহ।রজ্গীণী পে যেগদেন এপং 
১৮৭৭ খ্রাাব্ধে ডি. এল টপাধি শা $লেশ। পর বধিসব 

তিনি কাশকাঠা বিশবিদ্ঞাশবে গাকুর কানন আঅধ্াাপক 
পদে পুত হন। ণই্ধ্যাপক কস গপগপরু শাহিন শ 
অঃম্যাবেন "যাও শাবন? পুক্কারা7া পকাশি 2 ভখ। 
এ বিষখে ইহাই *[আাটিক গগ। ১৮৮৮ ১৮৩ ১৯০৪ 

গ্রগ্ান্ধ পব্ন্থ ভিঁশ হাহবেছছুব কি ব্পতি ছিতন। 
শেল্ণাঞ্গ বধসরে গণ উপাধি পাত কবেন। 

মেনেট ও সিতিকেচেব সান্য কপে পথ বহর কাথ 

কবিবার পরব ১৮৯০ খা] বব ২ লা9দধাবি তমপাম শশা 
পাধয কলি।1৩া খিশ্বিগ্যাসমে  ৮প1১11 পদ শনিষুও 

হন। ([ঠিনি ভাখ শষ নিশ্ববিগ্ঠাপথ সমর প্রভাব শীয় 
উপাচায। ছুই বশর (১৮৯০৭ ৯৭ শ্রী )তিলি £৬ পদে 
অধিষিত চিপেন। বিশ্ববিগ্ভানথেব স গ্কাণ এব' আনুষ।ক্গক 

বহবিধ কর্মে তিনি এই সমব হহতে শিপ হহমী পডেন। 
বিশণিষ্ভানযে শিক্ষাব্যবস্থা বালা ভাষা সাহিত্যের স্থান 
নিধিষ্ট করিবার কাষেতিশি হাতদেন। এইকার্সে তিশি 
প্রত্যক্ষভাবে আশ্াঠাষ মুখোপাধ্যায এবং পরোক্ষভাবে 

সগ্ঘপ্রতিঠিত বঙ্গীয় আহিতা পণিষদ এব কর্তৃপক্ষের 
সহায়ত। পাভ করেন। সাহিতা গরিধদের বাংশা ভাষা 
সাহিত্য প্র»ার ও প্রপারকপ্পে আবৰ্ধ প্রঠ্েক কাধের সঙ্গে 

গুকুদ্াস প্রথম হইতে যুক্ধ হন। গ্রাস কলিকাতা 
ইউনিভাসিটি ইন্ইটি টট প্রতিষ্ঠার অগ্রণীদের মধো অন্যতম | 
ইহার প্রথম নাম ছিল-_ 'সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং 
অফ ইযং মেন । তিনি আমৃতু ইহার সভাপতি প্রভৃতি 

৩৬৪ 



গুরপ্রসাদ মিশ্র 

দ্বায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়! মুবসমাজের সংঘবদ্ধভাবে 
চরিত্র গঠন, শিক্ষা ও সেবাকার্ধে প্রোখপাহিত করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি ১৯০২ প্ষ্টাৰে ইত্ডিয়ান ইউনিভামিটিজ 
কমিশন-এর সান্তা হন। কমিশনের সকল সিদ্ধান্থের 
সহিত তিনি একমত হইতে পারেন না| সেইজন্া স্বীয় 
বক্তব্য পথকভাবে পিপিবদ্ধ করেন । তাহা এই মতানৈক 
পিপি (০০৮ ০£ 7019517৮) জাতীয় শিক্ষার সহায়ক 
বলিয়। বিবেচিত হয়। 

বেশী মাণ্দোশনেব সময় (৯০৫-৬ শ্রী) জাতীয় আদর্শে 
শিক্ষা-প্রতিগান গভির তুপিবার প্রয়োজন অন্ভইঠ হইশে 
জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত হয়। গুরদাস এই শিক্ষা 
শিষয়ক জাতাখ প্রচেষ্টা কাধকণ করিতে যছহুবাণ হন। 
তিশি আজীবন উহার পরিচালন। ব্যাপাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 
এতছিন্ন মীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়েব ছাপা প্রতিষ্ঠিত 
ভাগণৎ ৯$ম্পাঠী ৪ “ডন' পর্জিকার সহিত ১৮৯৭ খ্রীষ্টান 
ইতেই গুঞ্দাস স্যুক্ত ছিপেন। কপিকাতা হ্াাশগ্াল 
কলে ৪ ন্বুলের আনষ্টানিক উদ্বোধন (১৭ আগস্ট, 
১৯৬ গ্রা-সভায় তিনি জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও 
আগ্শ মমাক কপে ব্যক্ত কবেন। পরে জাতীয শিক্ষ। 
বিসধক শ্বীঘ চিপ্কা কযেকথানি বালা ৪ হ'বেজী 
গৃন্থে সনিণঙ্থ কপিযাঙছেন। ধোন আইন গ্রন্থ এবং 
অক্কশান্্ সম্পক্চীয কয়েকখানি পাঠ্য বই বাঠীত ঠাহাৰ 
উদ্লেখযোগ্য পুস্ক : শিক্ষা 0১৯০৭ শ্রী), জ্ঞান 
ও কর্মী (১৯১০ থ্রী), “এ ঘিউ গটুস অন এডুকেশন, 
(১৯০৪ খা), “দি এডুকেশন প্রবলেম ইন হপ্রিয়া? 
(১৯১৪ খ্া)। গপ্দাস নিাণ।ন হিন্ু ছিপেন। তিনি 
১৯১৮ খ্রীষ্ছাদধের ২ ডিসেপ্ব কলিকাতায় পবলোকগমন 
করেন। 

দ্ধ শরতবুম।ব বায়, বঙ্গগৌরব স্তাও গুরুদ।স বন্োযাপাধ।।ধ, 

কলিকাতা, ১৯২১ ১ £৯20) 140) 3750, ০. 517 

0300100৫455 06178617017 €30711010110121101 ৬/01%11)6, 

0০৪91০000, 1949, 

যোগেশচহ্ বাগল 

গুরুপ্রসাদ্দ মিশ্র উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে একজন 
নেতৃস্থানীয় ফ্ূুপদ ও খেয়াল গায়ক রূপে স্থপপিচিত 
ছিলেন। জন্ম বারাণসীতে । বিহারের বেতিয়া মংগীতকেন্দ্ে 
প্রধানতঃ শিক্ষালাভের জন্য তিনি বেতিয়। ঘবাণাদাখ- 
রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। গুরুপ্রপাদ দীর্ঘকাল কলিকাতায় 
অবস্থান কবেন। তাহার শ্রেষ্ঠ শিষ্ত বাধিকাপ্রসাদ 
গোম্বামী। খেয়াল-গায়ক শশিতৃষণ দে ( কৃষ্ণচন্দ্র দে-র 

১৬৫ 

গরপ্রসাদ সেন 

প্রথম স'গীতগুকু ), গোপেখর বন্দোপাধ্যায় গ্রমখের ও 

অন্কতম সংগাতশিক্ষক ছিপেন গুরুপ্রপাদ | 

দিলীপকুম।ব মুখোপ।খ)য 

গুরুপ্রসাদ সেন (১৮০৩-১৭০ খ্রী) জন্ম ৮ চৈত্র 

১২৪৯ বঙ্গা্, ২* মার্চ ১৮৪৩ গ্থী, মুত্য ১৩ আশ্বিন 

১৩০৭ বঙ্গা, ২৯ সেপ্টে্ব ১৯০০ গ্রা। শিতা 
কাশীচন্দ্র সেনের আদি শিখা ছিল ঢাক! জেলপাএ 

বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং গ্রাম | গুকগুষাদ মেণাবী 
ছাত্র ছিপেন , ধিহ্িন্ন পরীক্ষায় বিশেষ রুতিত্বেণ সহিত 
উ্তীণণ হইয়া] কপিকাভ। বিশ্ববিভ্ভাপধের খিতীকবাণের 
এম. এ. পখাক্ষাব (১৮৬৭ শ্রী) ইতিহাতন এব পববৎলর 
বি. এল. পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হণ। ত্বই বখ্পর ডেপুটি 
ম্যাজিষ্টেটেণ কাধ কবিনান পণ পাটণা আধাল্তে আইন 
ব্যবসায়ে যোগ দখা ক্রমশঃ ৩ঙত্য বাবহারজীবাদের 
মধ্যে নেতৃঙের আসন পাত করেন। 

এককালে বঙ্গের বাহিবে নানা স্বানে স্থাচীভাবে বাস 
কবিয়া যে সকল বাঠালী তন্তৎগপেখফদেব কলাণে 
আম্মনিযোগ পুথ্ক ছাঙাদেব গভীর আদ্বা আক্ধণ 
করিয়াছিশেন, গুট্গ্রসাদদ মেনেব নাম তাহাদের মো 
বিশেষভাবে স্মরণী | পচিশ বংসবের উপ্ণক্িণপ তিনি 
বিহাব 'অধশে নানা সাবজনিক আন্দো। “এণে সবসাবাক্ণেব 
নেহপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । বিহারে তিনি বু সাধ্জনিক 
প্রত্চানেব সহিত মুক্ত ছিলেন এবং কোনও কোন ও 
প্রত্টানেব গাঁশন্বককপ ছিলেন | প্রধানতত ভাহাতই 
উদ্যোগে ১৮৭৪ শ্রীষ্টাবে “ব্হাব ভেখান্ড' পত্রিকা প্রশিষ্ঠিত 
হহয়া « ধকাপ “ই অঞ্চলে জনবাণী প্রচাবেখ ৪ বিাবের 
দুখমোচন চেষ্টার প্রধান মুখপ বর কপে পরিগণিত ছিশ-- 
এই সাপ্মাহিক পর বিহারে প্রথম ইংবেজী সামধিক 
পর। এই পত্জে মুদ্রিত সাবজনিক স্মত্যা সন্ধে ত।ভাবু 
তকগুশি গুবন্ধ নোটুস অন লাম কৌযেশন্স অফ 

আডমিন্খেশন ইন ইয়া? (১৮৭৩ শ্রী) নামে প্রকাশিত 
হইয়ছিল। 

উণ্ডিয়ান হ্যাশন্যান কণ্গ্রেসের দ্বিতীষ অধিবেশনে 
( কলিকাতা. ১৮৮৬ শ্রী) তিনি বিহাণ্রে প্রতিনিধি রূপে 
যোগ দেন এবং আজীবন ইহাব "্মন্ততম নেতৃস্থানীয় বাঞ্চি 

ছিলেন। বেঙ্গল প্রতিশ্সিযাল কন্ধাবেন্স নামে যে বাধিক 
সম্মিলন দীর্ঘকাল বাংল। দেশে বাস্ট্রীয় আলোচনাব একটি 
প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহাৰ ধষ্*নগর 
অধিবেশনে তিনি সভাপতির পদে ৭ত হন ১ ১৮৯৮ খ্রষ্টা্ষে 
ঢাক] অধিবেশনে উহার অভ্যর্থনা সমিত্তির সভাপতিত্ব 



গুলার দত 

করেন। ১৮৯৫ খ্রীগ্াকে তিনি তৎকালীন বেঙ্গল লেজিস- 
লেটিভ কাউন্সিল বা বিধানসভার সন্ত নিবাচিত হন। 

তাহার রচিত হিন্দু ধর্মের ম্র্ষপ ব্যাখান “আযান 
ইনট্রোডাকৃশন টু দিস্টাডি অথ" হিন্ুইজম' (১৮৯১ গ্রী) 
উল্লেখযোগা গ্রন্থ । 

ত্র হেমেন্নাথ দাশগুপ্ত, মহাপ্রাণ গুক প্রসাদ, কলিকাতা, 
১৩৬৩ বঙ্গাক ; 99০1101104171702 91001090116 

চ57701617 36107 001061170001165। 104 009, 1944. 

পুসিনবিহাবী সেন 

গুরুসদয় দত্ত ( ১৮২-১৯৪১ শ্রী) শ্িঃট্র জেশার বীরঞ্জ। 
গ্রামে ১৮৮২ শ্রীষ্টাবের ১৭ মে জশ্নম। কলিকাতা বশ্ব- 

খিচ্ভালঘ়ের এফ" এ, পরীক্ষা প্রথম স্থান অধিকার করিলে 
তাহার স্বীয় জেপার হু সম্মিলনী গুতিশ্রুত অথ নাত 
করিয়া ১৯০৩ খ্রীষ্টান তিনি ইয়ান সিভিল সাভিস 
পরীক্ষা দিবার জগ্য বিলাত গমন করেন এব" ১৯০৫ 
খরষ্টাকে মাধপ্যের সহিত উক্ত পবীক্ষায় উত্ধীর্ণ হইয' এ 
বংসরই আর] জেলার এস. ডি. ও, পদে যোগদান করিয়া 
কর্মজীবন 'সারস্ত করেন। শ্ষে পর্ধশ্থ তিনি বঙ্গ মবকাখের 
স্বাস্থা বিভাগ ও শ্বায়তশাসন বিভাগের সচিবের পদ প্রা 
হন। ১৯৩১ খ্রষ্টান্ধে তিশি কাউন্সিল অদ' স১-এব 
সধকার-মনোনীত সভা হন। ১৯২৯ খ্রীই্টাকে বোম নগবে 
অধিষ্ঠিত আগ্তর্জাতিক কৃষি সন্মেশন এবং কেম্ব্রিজে 
অনুষ্ঠিত নিখিল বিশ্ব বয়স্ক শিক্ষা সন্মেপনে ভাবতের 
প্রতিনিধি হিমাবে যোগদান করেন। 

কাধবাপদেশে বঙ্গ দেশের বিভিন্ন জেলান কাহাকে 

পরিভ্রমণ কবিতে হয়। গ্রামবাপীকে কর্মে উদ্ব,দ্ধ বিবার 
উদ্দেশ্যে সবকাবি উচ্চপদে শধিষ্রিত থাকিয়া ভাহাদের 
সহিত একজে মাঠে মাঠে কাজ করিতে ভিনি কুস্তি 
হইতেন না। কি উপাযষে পরী বাংলার সর্ধপ্রকাব উন্নতি 
স।ধিত হইতে পারে তাহ! শিকপণ করিবার জন্য তিনি 
এশিয়ার সবোনত দেশ জাপানে গমন করেন (১৯২০ 
খ্বা)। ১৯৩১ গ্রাষ্টাবধে পল্লীমম্পদ রক্ষা সমিতি স্থাপন 
করিয়া তিনি অবহেলিত লোকসংস্কৃতি -পরিচায়ক শিল্পবস্ত 
ংরক্ষণেব চেষ্টা করেন। এ বৎসরেই ব্রতচাপী 

আন্দোলনের স্রূপাত করিয়া তিনি গ্রাম বাংলার জন- 
গণের খণ্ডিত ও আনপন্দহীন জীবনে সমগ্রতা আনয়ন 
ও জন্মতূমির প্রতি ভালবাণ৷ উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা করেন। 
এই আন্দোলন সফল করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চপে তিনি 
ব্রচারী কেন্ত্র স্থাপনা করেন এবং বেহালার নিকটবর্তী 
ঠাকুরপুকুর গ্রামে প্রচুর জমি সংগ্রহ কৰেন। শিক্ষামূপক 

গুর্র 

ও লোকবরপ্ক সংগীত ও ছড| ইত্যাদি রচনা করিয়া তিনি 
ব্রতচারী আত্নালনে গ্রাণমঞ্চাপন করিয়াছিলেন । ববোদা, 
হায়দবাবা॥, মহীশৃব, মাদ্রাজ প্রত্থৃতি রাজ্যে ।তনি ব্রতচাখী 
দল শইযা] পরিপ্রমণ করেন। লগ্ুনেও তিনি ব্রতচাবী 
সমিতি স্থাপন করেন । পট, কাঠ ও পাথবের যুততি, 
পু$ল, আলপনা, দেপয়ালচিম ইণণ্যাদি বহু প্রকাবের শিল্প 
বন্তর নমুনা তিনি সংগ্রহ করিয়া গিবাছেন। ক্রণ্চারী 
সমিতিগুশিব মহিত একটি সংগ্রহশালায় এই প্রকারের 
শিল্পসামগ্রী্শি মংরন্ষণ করিবার বাবঙ্থার সংকর তিনি 
কবিযাছিলেন। বর্তমান এই শিলসম্পদ শ্রহচাবী গ্রামে 
'তচাবী অনিতির তক্াবধানে-- গুণ সদয় খিউজিয়াষে' 

সংবাক্ষাত আছে । ১৭০৬ খ্রী্াবে তিনি প্রমিদ্ সিঙপিখ়ান 
বি. দের চনর্থ কন্যা সরোজনলিনীকে বিবাহ করেন। 
সবোজনলিনী4 স্বামীর উপযুক্ধ মহুধমিণা ছিলেন । ১৯২৫ 
খীষ্টা্ে মগোক্নলিনীব মুঠ্য হইলে শাবীশিক্ষা হমাবের 
উদ্দেশে ৩নি মবোদনপিনী নাখীমঙ্গব সমিতি গ্বাপন 
কবেন এব বিঙ্গ-শ্মী নামে একটি মাসিক পর প্রঠিচা 
করেন। ম্বভাব কবি হিসাবে শুকর খ্যাতি শা 

করিয়াছিলেন। গুঝসদয “হাব বাশি) (১৯২২ আী), 
“চারের বি? (১৩৪০ বঙ্গা্), দিবে।ডনপিনী” (১৯২৫ 
স্ব), '্রতচাগী সখা? (১৩৪০ বঙ্গা), 'পটখ| শঙ্গীত, 
(১৯৩৯ শ্রী) গুড়তি বা না কি 9 সগ্রহ-গুস্থক 
ধচনা ৭ সগকনণ কবেশ।  ঠঠহছেন মূর্ষ হিরা, 
(১৯৩৯ গ্রী) হিওিয।ন ফোক ডান্স আত শোক পোর 
মুভমেন্ট (১৯৩৩ শ্রী), এ ব্রহচাবা সিন্ধিমমা (১৯৩৭ 

শ্রী) এপং “দি কোক গান্সেম অধ বেঙ্গণ? (১৭৫৪ শ্রী) 
গ্রভৃঠ ইতরেছা গ্রন্থ রচণা কবেন। 

১৯৪১ গ্রাষ্টাব্দের ২৫ মে তাহার মৃডু হয। 

গুর্জর গুর্জবগনের উত্পর্তি স্বন্ধে মহতেদ? আছে । কেহ 
বুলন তাহারা একটি বৈদেশিক জাতি-- ইনদেব পশ্চাৎ 
ভাবতবধে প্রবেশ করে ও পাঙ্কাৰ খাজপু তান। হইয়া 

গুজরাতে বসবাস করে। "মগ মতে গুজরগণ আদো 
বৈদেশিক নয, ভাবচ্তের অন্তগত শর্জব দেশের অধিবামী। 
এ সম্বন্ধে নিশ্চিহভাবে কিছু বশা যায় না। 

ভাবতে গুর্ঠর রাগে প্রতিষ্ঠাতা হুখিচন্ত্র ষষ্ট শতাব্দীর 
মধ্য ভাগে যোধপুরে রাজ্য স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ 
হিউএন্্-ৎসাঙ্ বপ্িত কিউ-চো-লো গুর্দব দেশেরই নাম | 
তিনি ইহার রাজধানীর নাম পি-লো-মো-লো বা ভিল্লমাল 
বপিয়াছেন। ভিল্লমাপ বর্তমান ভিশমাল বা বাডমের। 

এই বংশের নবম রাজ। শীলুক ভাট্রাঞ্জ দ্রেবরাজকে পরাজিত 

১৬৩৬ 



গুর্জর গ্রতীহার 

করেন। শীলুককে বশ্বমণ্ডল পালক? বল] হইত। ইহার 
অর্থ সম্ভবতঃ তিনি একটি গুর্জর সখের 'অধিনাধক হিলেন। 
শীলুক বা তাহার উদ্রারিকাপীর সমযষে আরখগণ ভাবত 
আক্রমণ করিধা যোধপুর রাজ্য দখল করে কিন্ত অবস্তির 
ৰজা প্রতীহার বংশী নাগশট তাহাদিগকে বিতাডিত 
করেন। ইহাব পরে যোধপুর বানো শাগভটেব প্রাধান্য 
স্থাপিত হয়। 

সভবতঃ হরিচিশের কনিষ্ঠ পুর প্রথম দদ্দ গুজনাতে 
রাজা স্াপণ করেন । এই রাজ্যের বাঞ্গধানী নান্দীপুরী 
বুলার (1391)16) ) এব মতে ব্রো৯ ও ভগবাণপা ন ইন্দ্রজীব 

মতে পান্দোদ | হার বাজা ছ্বিতীয দরদ হর্ষবর্নের হস্তে 
পবাজিত বপতীর খান্দাকে আশ্রয় দেন। পবধতী বালে 
এহ বলতীব বাজ! ছুই বার নাধ্দীপুবী দখল করেন & 
শেষবার চালুক্যরাছের সহাষতায় ভাতাকে বিশাডিও কব! 
হয। এই পের শেত রাজ। চতুর্থ জয়ভটের সময়ে 
আরণগণ প্লাজা আঞ্যণ কবিলে চাপুকাবাজ অবনিজনা শয়- 
পুলকোশবানের সাহাযো জয় হট শাহাদিগকে বিহাভিত 
কণেন। ইহার 7 ই রাজত্ব যথাক্রমে চাশুকা, বাষ্টুকুট 
€ প্রশীহাবগণের আযঙ্ছে আসে। পণীহার নামে 

গঞ্জরগণণর মার একটি শাখা সন্গবনং অবশ্থিতে রাজত 
করিনেন ও তাহ।তদব রাজধানী ছিপ উক্তযিণী। উহার 
রাহ্দা প্রথম নাগতট 'আরখগণকে বিশাডিত করিয়া 
এন্হাপিক খাতি অর্জন কবেন। এই গ্রতীহার রাজ- 
গণের সমযে প্ররজরদিগের শক ও সামাক্ের চরম উন্নতি 
হইফাছিল। গুজব প্রতীহার। দ্। 

দু 7 ৮701)01)1, 116 0101 6146 ৮৫৩ 0140৫ 
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16 ১1455100186, 30100745, 1951. 
বিশাস" দু 

গুর্জর প্রতীহার সাধাণতঃ গর্জরদিগকে ভারতে 

আগম্বক মধা এঁশয়ার একটি উপদাতি বলিয! মনে করা 
হয। সম্প্রতি 'অনেকে ছাহাধিগকে মূলতঃ পাজপুশনার 
একটি অখাত উপজাতি বলিযা মনে কবেন। মন্দর 
( যোধপুর )-এ হরিচঞ্্র প্রথম গুজর রাজ্য প্রত্ষা। করেন। 
একটি শাখা লাট ( গুজরাট) দেশেও প্রাধান্য স্বাপিত 
করে। কিন্ত পরবঙা কালে হহার যে শাখা অবস্তি 
রাজ শক্তিশালী হইয়া এক বিরাট সাম্নাজা শ্থাপন করে 
তাহারা নিজেদের গুজর প্রতীহার নামে অভিহিত করিত । 
অষ্টম শতাবীর দ্বিতীয় পার্দে এই বংশীয় প্রথম নাগভট 

( আন্নমানিক ৭৩৯-৫৬ শ্রী) আব আক্রমণের প্রতিরোধ 

গর্গর প্রন্তীহার 

করিযা বিশেষ খাাতি অর্জন করেন। ইহার "সর্প শতান্ধী 
পরে ই বশের একজন শঞ্িশানী বাজ] বংসর।জ 
(৭৮৩ খা) পাজপু'হানা ও মধা ভাবতুনর্সে বিশাল সামাঙ্গা 
স্থাপন করেন। ইহার লে পাল রাঙ্জগণের সহিত খু 

হয়। সন্পবতঃ গোপাপ শগবা পর্ধপালের সহিত গঙ্গা যমুনা 
দোযষাবে এই মুগ্ধ হইযাছিল এবং পাপরাজ পরাজিত 

হইযাছিপেন। কিন্তু অ্ঃপর বৎ্সবাজ নবম" রাইবুটবাজ 
ধব কতক পরাহ্িভ হন এবং বাজপু ''নাষ পশাধন 
করিতে বাধা হন। 

বসবাজের পর তাহার পুত্র ছ্বিহীষ নাগ ত3 সিহালনে 
আরোহণ করেন। অঙ্গ, দৈচ্ধব, বিধি ও কশিগ্গরাজ 
কাহার অপীণ হন এবং তিনি আনত মাল্ব), কিরাত, 
ভুপস্ক। বস ৩ মহ্্য দেশের ছুরগগুলি জয করেন। 
তিন লাট দেশেপ বার্কৃট ইন্দ্র ৪ ওঞবগ্গাজকে পরাজিত 
করিদাছলেন। 

নাগতট অতঃপব কণৌছ্ জয়ে মনোনিবেশ করেন । 
গোৌডরাজ ধর্মপাঁপ কশৌজরাজ ইন্ছ্াযুধকে পরাজিত কবিষা 
ভৎ্স্থপে চকাধুণকে প্রতিষ্টিত করেন । পাগভট ধর্মপাল ও 
চক্রাধুধকে পরাজিত করেন। কিক অতঃপর বাঠইকুট 
তৃতীয় গোখিনের হস্তে তিনি পরাজিত হণ । ধযপাশ ও 
চণ্শযুখ স্বেচ্ছায় গোখিন্েদর আম্থগতা স্বীকার কবিয়া 
সন্ভবতঃ কনৌজে নিজেদের আধিপত্য পুনংস্থাপিত করেন। 
কিন্তু জৈন প্রভাবক চবিত' হইতে জানা যায় যে 
৮৩৩ খ্রীষ্টান্জে নাগাবলোক (নাগভট ) কনৌজে রাজস্্ 
কবিতেন। নাগল্টেব পাজাসীমা রাজপুতানা ও কাঠিষা- 
€যড উপদ্বীপ হইতে পুবে গোয়ালিমর, কপৌজ ও 
সম্ভবত; কালগর পর্যন্ত বিশু চ ছিল। 

স্বিঠীয় নাগভটের পুত্র রামভদ্র ছুবশ নৃপতি ছিলেন। 
তিন সম্ভবতঃ গৌডাধিপ দেবপাণ কতৃক পরাজিত 
হইযাছিলেন। 

৮৩৬ গ্রাষ্ঠাব্ধে তাহার পুত্র মিহিবভোজ ( ৮৩৬-৮৫ শ্রী) 
সিহাসান আরোহণ করেন। গুথমাবধি তাহার রাক্ষধানী 
ছিল কণৌজ, কিন্ত রামভদ্রের ছুবল শাসনে যোধপুর 
গুজএগণ কার্ধতঃ স্বাধীন হইয়া যায। এ অঞ্চলে খোজ 
স্বীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ভিত করেন। ইহার পর তিনি 
গৌডপাজের বিকুছে যুদ্ধে জযলাত কবেন। 

তোজ মাপব আক্রমণ করেন কিন্কু গুজরাত বাষটুকুট 
দ্বিতীয় রব ধারাবর্ষের হস্তে পরাজিত হন। তিনি বাষ্্ুকূট 
দ্বিতীয় কৃষ্ণকে প্রথমে পরাজিত করিলেও পরবে তাহাব 

হস্তে পরাজিত হন। কিব্ক মোটের উপর আখাবর্তে 

তিনি সমসাময়িক বাক্সগণের মধ্যে সবাপেক্ষা শঞ্তিশাপী 
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ছিলেন । আরবদেশীধ হলেমানেব বর্ণনা হইতে গুর্জরবাজেব 
সামরিক শঞ্চি, প্ুনপ্রার্য ও আুশাসনের কগা জানা যায়| 
গুজবধক্গন মুনপমানণগণের আক্রমণ হইতে দেশবক্ষাণ 
কার্ষে আম্মনশিষোগ করিযাছিপেন এবং এ বিষ্ধষে কৃতকার্য 
হইয়া “প্রাতহার' নাম সার্থক করিযাছিশেশ। ভোজেব 
পুর মহেন্্পাশও খুব শঞ্তিশালী রাজ! ছিলেন। তাহাব 
খাজা হিখাপষ হইতে বিদ্ধা এবং পৃ হইতে পশ্চিমে 
আরব সাগর হইতে উত্তর বঙ্গ পধন্ত বিস্তৃত ছিল 
বলা যায়। প্রসি্থ কবি বাজশেখর তাহাব সভাকবি 
ছিলেন । 

মহেন্্রপালের পর হাহার পুব দ্িতীয ভোজ রাজা হুন 
কি অগকাশ মধ্যে বৈমাত্রেয় আতা মহাপাপ বর্ভক 
সিংহাসনচাত হণ। বাষ্টুকৃখান্দ ততীয ইন্দ্র তাহাকে 
পবাভিত করিয়া গাজধানী কনৌদ দখল করেন। তৃতীয় 
রুষঃ যুপরাজ অবস্থা মবতঃ মহাপালকে পরাজিত করিয়া 
চ্তিকিট ৪ কালগ্জর জব কখেন। মহাপালেব সভাকবি 
াহাকেও নেক পাছা বিথী খপিখা বনী কিয় 
ছিলেন । ইহাতে অতিশযোক্তি আছে। তবে মহীপাশের 
জা শেষ পধন্ত কাঠিবাণ্য়ড পযন্ত বিস্তৃত ছিশ। কিন্ত 
ইহার পরেই এই বাজব শেব পতন হয। মহীপাশের পরে 
উল্লেখযোগা বাড] হতলেন রান্যপাশ। 

১০১৮ খ্রীষ্টাবধে মহণুদ কনৌজের বিকছে অগ্রসব হইশে 
রাজ্যপাল পলাধন কবেন। ইহাতে নুদ্ধ হইখা চণোলি- 
রাজের সামন্ত কচ্ছপঘ। ত বশায় অশভরন বাঙ্গপালকে হাতা! 

করেন। অতঃপর নিলোচন পাল বাগ! হন। কিন্তু 
রাজধানী কশৌঙদ আব ভাহাব অধিকাবে ছিপ ন|। 
হ্বল্ঞান মহ্নুণ কঠক পরাজিত হইলেও তিনি ১০২৭ 

থাষ্টাব পর্প্ত এক শ্বপ্র ভূখণ্ডে রাজত্ব কবেণ। তিশিই 
এই বশে শেষ বাজা, ইহার পব প্রতীহার রাজা চন্দেল্, 
চাহমান, চৌনুক্য ৪ পরমাদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া 
যায়। 

দ্ধ ০1210100091, ০৫. 776 177560 017৫ 

01016 ০01 06 171159171060116, ৬০], 1৬, 30101)9%5 

1955 2 2. 0ে01012001, 1115019 0 £:০17911] 0০ 016 

1105161 050705/650, 391)816৭, 1959, 

অবীর চত্রবতীঁ 

গুলমার্গ ৩৪*১০উত্তর ও ৭৪০১৫ পূর্ব শ্রীনগর হইতে 
৪৬ কিলোমিটার (২৯ মাইল ) পশ্চিমে বারমূলা ছেলায় 
পীর-অঞ্চপের উল্ুর গাত্রে গুলমার্গ (২৬১০ মিটার বা ৮৭০৯ 

ফুট ) অবস্থিত। জনসংখ্যা ১৯৬১ গ্রীষ্টাবে ২৬, পুরুষ 

গুলমার্গ 

১৮৩ ও নারী ২৩। প্রতি ১০০০ পুরুষে নারীর সংখা! ১২৬ 
মান্ত। ই্রীনগর হইতে বাস বা মোটর যোগে ৪* কিলো- 
মিটার (২৫ মাইপ) দুরে টাংমাগ ২১১৬০ মিটাব (৭২০৪ 
ফুট) পর্যন্ত যাওয়া যাঘ। টাংয়া হইতে খাড। চডাই পথ 
প্রাম ৬ কিপোমিচার (৪ মাইল ) খুরিয়া গুপমার্গে 
গৌছিযাছে। গুলমাগের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কাশ্মীরের 
কবি-মহিষী হবো খাতুন। গুশমার্গের পুধনাম গোবী" 
মার্গ। ১৫৮১ শ্রীষ্টাকে কাশ্মীর স্থলঙান ইউগ্থ্ শাহ, 
ইহার নাম বাপাইযা বাখেন ওল ( গোলাপ )-মার্গ । ০উ 
খেলানো প্রায় সমতপ ভূমি বিশিষ্ট গুলমার্গের প্রাকাতিক 
দৃশ্য মতি মনোবম। বৎপরে হয মাস ইহ তুখাবে ঢাক। 
থাকে । যে-অকোব্ধ মস ভ্রমণের প্রশস্ত সময | 

গুলমাগের বণজ সম্পদ প্রচব। ইহা পাহন, পপলার, 
ফান দে€দার প্রভৃতি বৃক্ষে পূর্ণ । হালকা ৪ সহ্জদাহা 
পপলাবেব কাষ্ঠে ভাশ দিমাশশাইযের কাঠি ট্যোধি 
হয়। গাছ কাটিয়া ঝিশামের জলে ভাসাইয়া দেণ্য। 
হঘ ও পাঞ্ধাবে নীত হয। অধিবামীবা সবল ও দখিদ্র। 
কৃষিকাধ বিশেষ কিছু হয ন|। কথা ভাষা কাশ্মীবী, 
লিখিত ভাষা পাবসা | 

বিটিশ যুগে গ্ুশমা কাশ্মীৰ রেসিছেন্টের গ্রীক্ষম পাস 
হয। খেলা মাঠ, হৃকিব মাঠ, গণ্য খেলাব মধ 9 
স্বী প্রততিির বাবস্থা হয। ভাববে প্বী খেলা পুধান 
কেন্দ্র ুশমা | ১৯৪৭ ৪৮ গ্রাষ্টান্দে পাকিঞ্চানের আক্মণে 

গ্রুলযাগের বু কাঠেব থব বাডি পুভিযা যায় * পু১ "বাজ 
হঘ। গুলমার্গের ১৯ কিলোমিঠাব (১২ মাইল) দৃবে 
ভাষময়দান। এখানে কিছু ভগ্ন মন্দির আছে । গুল্ম 

হইত্ঠে ৬৪ কিলোমিটার (৪ মাইল) চডাই উঠিঘ! 
পায়! যায় খিপানমার্গ। ইহা একপার্শে শুপ তৃষারে 

ঢাক] আকারওযাৎ পাহাড়, অন্ত দিকে দিগন্থবিস্তৃত কাশ্মীর 
উপতাকার শ্যামল সমতশ ৭ তাহাব মধ্যে প্রকাণ্ড এক 
নীলার ন্যায উলারেব নিথর শীলাধু। এই স্থান হইতে 
নাঙ্গ! পর্বত ৮১৩৭ মিটার ( ২৬৭৯২ ফুট), হরখুখ পবত 

৫০৭০ মিটার (১৬৯০০ ফুট) ও কোপহাই পরত 
৫৪২৫ মিটার (১৭৭৯২ ফুট ) দেখা যায়। 

দ্র নিত্যনারায়ণ বন্দযোপাধ্যাঘ, কাশ্ঠ*মীর, কলিকাতা, 
১৯৫৬ , নলিনীকিশোর গুহ, কাশ্মীর পরিক্রমা, কলিকাতা, 
১৯৫৯১ ধীরেন্ুলাল ধর, কাশ্মীর, কলিকাতা, ১৯১৪ ১ 
চা, ড001)61770918170, 162510105 1,0100017, 1917; 

08755 01 11116, : 17221961 1০,1০1 1962 : 2967 

(0271545 : 701701 2010814010 10601, 10০11)1 1952, 
সলিলকুমার চৌধুরী 
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গুন্স গাছজর 

গুলাব সিং মহারাজ। গুলাব সিং ভোগরা রাজপুত 
ছিলেন এবং প্রথমে মহারাজা রঞ্চিৎ সিং এর অবীনে কাজ 
করিতেন। ১৮২০ খ্রী্টাবধে মহারাজ! রঞ্জিৎ সিং তাহার 
প্রতিভা দশনণে তাহাকে জন্মুর পাঁজা নির্বাচিত করেন। 
ইংরেজধিগের সহিত যুদ্ধেধ পুরে গুলাব সিং ভদর এয়া, 
কিউ ওমাব, লদাখ ও বালটিস্থান জয় করেন ও প্রা কাশ্শীর 
ঘিরিয]! ফেলেন । লাহোর দববারের প্রতিনিধি হইপেও 
তিনি প্রথম শিখ যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি লগ 
সিং ও তেজ সিং-এর সহি৩ যোগ দেন এবং তাহাদেব 
সাহাযো ইংরেজ শিখপিগকে পবাজিত কবিতে সমর্থ হয। 
এই বিশ্বাসঘাতকতা পুরস্কার স্বরূপ যুদ্ধ জযের পখ মাত্র 
পঞ্চাশ লক্ষ টাক।র বিনিমষে ই'রেজ গুপাব সি“কে 
কাশ্মীরের স্বাধীন বাজার পদে প্রতিষ্ঠিত কবে এব লাহোর 
দববাব ইহা মানিযা লইতে বাধ্য হইয়া ইবেজদের সহি” 
সন্ধি করে। এইব্ূপে কাশ্শীব গুলাব সিং-এব দখলে 
আসে। ইচ্াব পর তিনি মামবণ ইপবজদের বিশ্বস্ত বন্ধু 
হিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সমষ তিনি ই*রেজদিগকে 
স।চাযা কখিনার আমোজণ কবিতেছিপেন এমন সময 
১৮৫৭ গ্রীষ্টা্ধের ২ আগস্ট ঠাহার মৃত্যু হয। 

দরে চি, 0. 75]010040, ৫. 137১1 74167 
110111609) ৫7 171771/ 101101554106, 0216], 

8010009)১, 1963, 

বিশ্মন। দত্ত 

গুহক গঙ্গা শীবে শৃঙ্গবেবপুবের এক সমৃদ্থিশ।ণী ন্ষাদ- 
জাহীব নুপতি। ইনি গুহ নামে বালীকি বামাধণে 
উশ্শিখত হহযাছেন। ওহ অযোধ্যাপতি বামচঞ্জেব পবম 
মিহ ছিলেন (বামাধণ, অযোধা।কাণ্ড, ৫০।৩২, বঙ্গবাশী 
সৎস্করণ )। বাম বনগমনকাশে ইহার আশমে কিষৎকাল 
অপেক্ষা কবেন। গুহ পামচন্দ্ের আগমণ জাণিতে পারিয়া 
তাহার প্রতুযুদ্গমন করেন, রামও অত্যন্ত গ্রীত হইযা 
তাহাকে আলিঙ্গন করেন (এ ৫০৩৬) গুহ প্রামচন্দ্রের 
গঙ্গা! অতিক্রম করার জন্য উত্তম নৌকার ব্যবস্থা কবিযা 
দেন (এ ৫০৬-৭)। রামচন্দ্র বনবাসাস্তে অযোধ্যা 
প্রত্যাগমনকালে গুহের নিকট হনুমানের দ্বাৰা! বিজয়বার্তী 
প্রেরণ করেন ( রামায়ণ, উ ভ্তরকাণ্ড) ১২৭।৪ )। 

সীতানাথ গোস্বামী 

গুহা! গ্রারকৃতিক প্রক্রিয়ায় নিমিত ভূনিযস্থ যে কোনও 
প্রকার গহবরকেই গুহা বল! ষায়। অধিকাংশ গুহাই 

ভ। ৩২২ 

গুহাচিত্র 

ভূগর্ভস্থ জলের দ্রবীভবনের ফলে রচিত হইয। থাকে । যে 
সব অঞ্চলে চুনা পাথরেব আধিকা আছে সেখানে এই 
প্রকারে সহজেই $হ1 হইতে পাবে, কারণ জলে ঈসৎ অসু 
থাকিলেই চুনা পাথর দ্রবীইত হয়। ইহা ছাড়া উপ্তব 
(ক্রিক) উপর বিনমবিক্ষেপের (ছিফাবেনশল কযেধাবি” ) 
ফলে অপেক্দাকুত নরম শ্িপাঞ্চপি ক্ষযফিত হুইমা 
গহবরের হি হইতে পাবে। নিশ্ষেতঃ সমুদ উপকুলে 
তপঙ্গেব আঘাতে ভগুব পীঠবন্তা স্থানে এই প্রকাবে গহবব 
শিমিত হইতে পাবে। তরল লাভা কঠিন হষউবাব সময় 
উপরেপ্র অ শটি আগে কঠিন ভয়, ফলে উপবে «কটি শক্ত 
আখরণ পড়ে। তখন শিম্েব তনল পাভা নিক্ধাস্ত হইযা 
গেলে গহবন্রে হি হয। ভারতের বিখ্যাত অজণ্টা ও 
এলোরা প্রহ। সম্থবতঃ এতহকপে কু । 

গ্ুহাই ছি আদিম মাবেব আশ্রব। এজন্য অনেক 
গুহা আদিম মানষেব জীপাক ও বিচিত্র শ্লিকলার 
নদশন পাণ্যা যায । ভারতের বিতিন্ন অঞ্চলে গুহাব 
মধো গ্রীষ্টপর্ব তাশীয শতাবাী হতে খ্্টা দশম শনলন্জীর 
ভাঞ্চধ ও চি্রকলাব লিদশন পাও্তণা মাথ | ইহাদের মধ্যে 

অন্পণ্টা, এলোবা ৪ এলিফ।1ট1] সবাধিক খিখ্যাত। 
“মজণ্টা”, এলিঙ্ান্ট) ৪ ওিলোরা? দ। 

পব তত মু্পাবায় 

গুহাচিত্র গুহ!র গানে ক্ষোদি'ত বা স্থিত মলংকধণকে 
গুহাচিত্র বপে। প্রাগোিহাসিক যুগ হইতে গুহাচিত্রের 
গুচনন ভাবত ও পৃথিবীর অন্যান্থ দেশে দেখা যায়। 
বিশেপজ্জঞর! মণে বেন, সে যুগেব গুহাচতের অনপ্রেরণা 

চিপ ধ্াচরণ। ভাবপ্রকাশ বা সৌপধসাধন | উত্তব স্পেনে 
আশটামিরাতে, দক্ষিণ প্রান্সে লা মথ, আমেরিকা] ধুক্ত- 
রাষ্টের আলাবামা ও উন্বুর 'মাফ্রিকাম এব ভারতে 
মধ্য ভারত হইতে দধ্ান্িণাত্য পধন্ত বিভৃত অঞ্লে 
প্রাগৈতিহাসিক গুগাচিধ পাণ্চযা গিবাছে। মখা গদেসুশর 
বেত্রবতী ও চস্বল উপতাকায, ছত্তিশগডের সিহালপুব ৪ 
বাঞ্গড ইশাদি স্থানে, উত্তর প্রদেশে মীর্জাপুবের 
শিখুনিণা, কহবব ৭ ভাপদরিযাধ এবং ওডিশার চক্রধর- 
পুণের কাছে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচির আবিষ্কৃত হইযাছে। 
এতিহাসিক যুগে গুহাচিত্র পৃথিবীব পানা দেশে এবং 
বিশেষতঃ ভাবতে একটি বহুব।বজত শিল্পের মাধাম কপে 
বৌদ্ধ, জন ও ত্রাহ্ধণা -ধর্মসম্প্রদাযের চেষ্টা উৎকর্ষ লাভ 
করে। অঙ্কিত গুহাচিত্রের জন্য ভারতের অজন্টা, বাঘ, 

বাদামি, সিএনবসাল, পিঠাপখোডা এবং এলোধার গুশ্তাচিত্র 
বিশেষ খ]াত। সিংহলেব সিগিবিয়া ও পোলান্নারুয়া। 

১৬৯ 



গুহামনির 

চীনের তুং ভ্যান (7012-0208 ), মধ্য এশিয়ার 
খোটান (20018 ) ও তুরফান (1701:081) ) অঞ্চলে, 

কিজিল € 01521 ), বাজাকলিক (7362615]10.), তসুক 

(10501), আধগানিস্তানের বামিযেন এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখা। ইহা ভিন্ন বিহারের লোমশ খধি, ওডিশার 
উদয়গিবি খণ্ডগিরি ও লশিভগিবি, গুজবাতের জুনাগড, 
বাঁঠিযা ৪খাড, তলাজ, ডঙ্ক ৭ সান, মহারাষ্ট্রের কার্লে, 
ভাজা, বেদমা, নাসিক, জুনাণ, পুনার পা ঠালেখর গরহা, 
কানহেবি, মহাকাল, যোগেশ্বরী 9 এশিফ্যান্টা, ইবঙ্গাবাদ 
ও আইহোলি প্রভৃতি ১ অন্ধ প্র্দেশেব শ*করম, কোট্রপলী, 
উগ্তখশ্লী, পেনমগ, সী লরামপুরম গ্চতি এবং মাদ্রাজের 
মহাবশীপুরম, তিরন্ধলুকুনরম, সি'ইপেকমলকোবিল, | লশহ- 
ববধম এব মাছুবাই প্রভৃতির গ্রহাগুলিতে ক্ষোর্দিও চিত্রের 
সাক্ষাৎ পাওযা যায়। এই সকল গুহার অধিকা্শই যে 
একদা চিত্রিত ছিল 'তাহা বহ ক্ষেত্রে প্রাপ প্রাচীন চিত্রের 
অবশেষ ৭ প্রাচীন গুহার স্বাপ্য রীতির অন্গধাবন হইতে 
জ্ঞাত হওয়া যায। 

দেবত্র” মখীপাধায 

গুহামন্দির এহ।মন্দির বা পর্বতগাত্র খনন করি! নিমিত 
দেবমন্দির, চৈ্াগহ বা বিহার ভারতে অতি প্রাচীন 
কাল হইন্ই প্রচলিত ছিল। পরতে স্বাভাবিক ফাটল 
বা কনর সন্নাসী ও সাপ্কগণ স্বভাবতই পছন্দ কণেন। 
রাজগিবে বুদ্ধজীবনের সহিত জডিত এইবপ কযেকটি 
শুহা বর্তমান। গ্রক্ঈপৃঙ ততীঘ শতাবীতে প্রিযদম্শা রাজা 
অশোক (৪ তাহার পৌন্র দশরথ ) গধার নিকটবর্তী 
বরাবর পরতে যে গুহামন্দির নির্দাণ করেন তাহাই ভাবতে 
প্রাচীনভম বলিয়া গণ্য হভয। এই প্রসঙ্গে মিশব, 
আদিরিযা, লিসিয়া (গ্রীক) পেরা (রোমীয়) ও 
আকামেনিষ ও সাপানীয় শাসনকাশীন পাণস্তের কথাও 
উল্লেখযোগা । অন্রমান হয় যে পারশ্তারাজ দবেই এসের 
আদর্শে সম্রাট অশোক বরাবর পবতে গুহামন্দির খনন 
করান এবং উহা! আজীবিক সন্গাপীগণকে দান করেন। 
ইহার পরে মধ্যে মধ্যে সাময়িক ভাবে স্থগিত থাকিলে৪ 
এই স্থাপত্য রীতি খ্্রীষ্টাঘ নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্বস্ত 
প্রচলিত ছিল। ভারতে এরূপ মন্দিরের সংখ্যা মোট 
বার শতের মত হইবে। 

গুহামন্দির গুলিকে বৌদ্ছ হিন্দু ও জন-_ এই তিন ভাগে 
ভাগ করা যাঁষ। বৌদ্ধ গুহা আবার হীনযান ও মহ।যান_- 
এই ছুই সম্প্রদায়ের রীতি অন্রসারে বিভিন্ন। ব্রদ্দজাল 
স্ত্রের নির্দেশানুযায়ী হীনযান বৌদ্ধ গুহামন্দির গুলিতে 

গুহামন্দির 

বুদ্ধের মৃতি নাই, কিন্ধু মহাযান গুলিতে বুদ্ধের মুত্তি এবং 
চিন্ত্র বর্তমান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যথা কান্হেবিতে 
হীনযান চৈত্যগৃহণুপিকে উত্তবকালে মহাযান সম্প্রধায় 
পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। ইহ| সহজেই অনুমান করা 
যায। বৌদ্ধমন্দিবগুশিতে একটি প্রার্থনা মভা বা চৈত্য- 
গৃহ এবং তৎসংলগ্র ভিক্ষুদেখ বাসস্থান বা বিহার স্থাপিত 
হইত। প্রার্থন! সভ। বা চৈত্যগুে একটি সুপ ( চৈতা ) 
ও তাহার ছুই পার্খে দুই সারি স্তন্ত 9 উপরে খিলান 
কবা ছাদ থাকিত। বিভিন্ন সময়ের নিশ্সিত চৈতাগৃহ- 
গুলি দেখিলে কিরূপে সাম্পদামিক প্রযোননে আক্্তক 
পবিব্তন সাধিত হয় তাহ] বুঝা যায়। বিহাখগুলিতে 
প্রথমে একটি বড চত্ুক্ষোণ হল ঘর এব াহাব চারি 
পার্খে তিক্ষদেব বাসের জন্য অস্খা শব্ধ সুর চতুদ্বোণ 
কক্ষ থাকি৩। বিহাব এব চৈত্যগুহঞ্পি তংকাশে 
গ্চলিত কাটনিগণিত গহব ন্মগকরণে শিগি 5 হই, ইহা 
বলা যাহতে পাবে। চীণযান বৌদ্ধ মন্দিবগুশির 
নির্মাণকাল খ্রীষ্টপৃৰ খ্তীম শঙাবী হইতে শ্রীষ্টী থিতীয় 
শতাকীব মধ্যে । নির্ধাণকাশি আন্তযাধী পশ্চিম ভাবংতির 
বৌদ্ধ গুহামন্দি'গুশিকে নিন্শিখিভ পাৰ অগসারে 
সাজানো যাম , ভাজা, কো্চাণ, পিঠালখোডা, অজ টা 
(১০ ন” গুহ] ), বেদসা, অজটা (নন ),পাসিক ও পাও 
(কার্পে)। গার নিকট বরাবখ পবতের স্ৃমহ্থণ পাশ 
যুক্ত গুহার প্রাচীবে পাশাপাশি সঙ 5 কাক নকের 
অশগকরণে খাদ কাটা নুহিবাছে। ভাঙা, কোণে 
প্রভৃতি ঠেতাগৃহ গুলিতে দাঞ্চশিনের অঠকরণেব ছাপ 
স্বম্পষ্ট। অপর পক্ষে অভণ্ট| ও কার্পাতে শ্পী স্বীয় 
স্ববীনত। প্রকাশেব চেষ্ট! করিয়াছেন । ওড়িশার ৪ঠ- 
মন্দিরগুনি৪ এই সময়ের স্থ্টি এব ইহ।দের নিজন্ব বৈশিষ্ট 
রহিয়াছে । 

বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদাষের টচত্য ও বিহারগুলি 
প্রধানত: অঙ্গণ্ট1 ও এলোরায় অবস্থিত । ইহাদের নির্মাণ- 
কাল আন্টমানিক ৪৫০ হইতে ৬৪২ খ্রীষ্টাৰব। এখানে 
শিল্পী দারুশিল্লেব প্রভাবমুক স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কাজ 
করিয়াছেন। অজণ্টা ৪ এলোরার গুহামন্দির গুলি 
ভাস্কর্ষের জন্তই সমধিক প্রসিদ্ধ । 

উচ্চশ্রেণীর ভাঙ্র্য ও নির্ধাণ কৌশলের জন্ত মাদ্রাজে 
পল্লব যুগের (গ্রীষ্টীয ৮ম শতাবী ) গুহামন্দির গুলিও 
স্ববিখযাত। এক-একটি বিরাট শ্রস্তর খণ্ড ক্ষোদিত 
করিয়া এক বা ছুইতল গড। মন্দিরের আকার দান করা 
হইয়াছে। ইহার পরে নিকটবর্তী স্থানসমূহে আরও ছুই 
শতাববী ধরিয়া গুহামন্দির নিগিত হষ্্য়াছিল। এলোরায় 
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রাষ্ট্রকুটরাজ প্রথম ক্চ ( ৭৫৭-৮৩ শ্রী) নিমিত কৈলাশ 
মর্দিব একটি নাতিবৃহৎ পবতগাত্রকে সম্পূর্ণ্পে খনন 
করিয়। অপর্প মন্দিণের গডন দেওয়া হইয়াছে (এপোরা, 
দ্র)। 

এলোরায় জৈনদের নিম্নিত ৫টি গুহামন্দিব বর্তমান । 
অপংকরণেব উৎকর্ষ সত্বেও এগুলিকে সুচ্ছন্দমুকধ বল! 
যায় ণা। উহাদের মধো ইঞ্জতা নায়ে দ্বিতশ গুহামন্দির 
উল্লেখযোগ্য । ইন্দ্রসভাগ দ্বিতল ও উপরের অণশ সম্পূর্ণ, 
অথচ কে।নও কারণবশতঃ পরিত্যক্ত হওয়াতে উহার 
নিয়া"শ অর্ধসম্পূর্ণ গহিযা গিযাছে। বিভিন্ন তলগুলি হয়ত 
স্বতন্থভাবে খনিত হহত। 

দ্ধ 0], ঢ61605501) & ] 13016595, 716 ০০৫ 

172119165০0 17210, 1,010007, 18১0, [১০1০5 13012, 

[11012 10116601116, (35991750710 17171011 ), 

[30107075, 1912 

নীলাণে 

গুটৈবা। কমন্স । যনঃসমীক্ষার মতে মাষেব মনে 
“মণ বহু ইচ্ছা আছে যেগুলি পরম্পরবিবদ্ধ, আবার 
কঞবগুশি ইচ্ছা এমন আছে যাহ] ধর্ম, সমাজ বা নীতি 

ইত।রদিব বিধঞ্ছ। সেই সকল ইচ্ছ। যাহাতে সজ্ঞানে 
( বনসাধ) 'সাসিয়া ছুংখ বা 'অশান্ছির বোধ ণ1। জাগাঘ 
এইজন্য মনই ইহাদেব বিশেষ ক্রিযায অবদমন (বিপ্রেস্) 
করিযা অ।সভ্ভাশ (প্রি কনসাস) ব| শিজ্ঞনে ( আন 
কনসাম ) চ।পিখা খাখিতে চেষ্র] কবে। অনদমি যে 
ইচ্ডাগুলিব মধে। তার ও মাবেগেব মিল বা উদ্দেশ্টেব 
সামগ্রন্ত থাকে শাহাব মধো কঙকগশ শিজ্ঞানে পবম্পর 
যু হয। এই প্রকাব জল ইচ্ছাৰ নিজ্ঞানে যুক্ত, 
অবস্থাকেই গৃট্চম। বলা হয। একক ইচ্ছ। অপেক্ষা এই 
যুক্ত ইচ্ছার শঞ্তি বুদ্ধি পাখ 9 কোনও একটি মাহ উচ্ছার 
বপ বদল কবিযা সমঠিগত রূপে অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে 
কোনও একটি ইচ্ছাই অন্য সহাথক ইচ্ছাৰ সাহাষো প্রবল 
হইয] আবার স-জ্ঞানে আসিয়া ইচ্ছ] পরণেব চেষ্টা করে। 

এই অবর্দমিত ইচ্ছাগুলির মিলিত বা একক রূপে সহজ 
প্রকাশও যি মন বাধা পিয়া অবদমণ প্রবল কাখে তবে 
বিশেষ ক্ষেত্রে এ গ্রটৈধা বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া মনের 
প্রহরীকে (সেন্সর) ফাকি দিখা মানসিক বোগ পক্ষণের 
মাধ্যমে আম্মগ্রকাশ করে । মনঃসমীক্ষণের ফলে সুস্থ ও 

মানমিক রোগগ্রস্ত-- এই উভয় শ্রেণীর মানষের মধোই 
পিতার প্রতি কন্থার ও মাতার প্রতি পুত্রের আকর্ষণ- 
জনিত ঈডিপাস গুটৈষ। ( কম্প্নেজ ) এবং হীন ভাব 

গৃহনির্মাণ 

(ইনফিরিয়রিটি কমপ্রেক্স) অন্য গুস্টযা অপেক্ষা সাধারণতঃ 
বেশি পরিমাণে প্রবল দেখিতে পায় যায়। 

শিশু অবস্থায় মন যে পিভামাতাকে কেন্দ্র করিযা 
নিজের আশা-আকাজ্ষ। গডিয়া ভোলে ও স্থথ ভোগ করে, 

বয়ল হইলেও আমাদের এই আকর্ষণ মনের অনেকখানি 
স্থান জুভিয় থাকে ও বিভিশ্ন কাধে ৪ রোগ লক্ষণে হাহাব 
প্রতাব বিস্তার করে। 

আমরা নিজের অহম্ সম্বষ্ধে নান! কাসশিক মুলা, মান, 
মর্ধাদা, সখের স্বপ্ন ইত্যাদি রচনা কবিয়া সেই অগলারে 
প্রাত্যহিক জীবনে অপরের নিকঢ ইইন্ছে বা প্ররুত অবস্থা 
হতে আমাদের উক্ত প্রকারের নানা হচ্ছ পূরণের দাবি 
করিয়া চণি। যে ক্ষেত্রে আমাদের এই জাগ্মুশা প্রাপ্তির 
দাবি পর্ণ না হয সেই ক্ষেজেই অপমান বোধ জাগে । শিজেবু 
আরোপিত মর্যাদার স্তরে উঠিছে না পাপিলে নিজেকে 
হীন ঝলিযা মনে হর। এই সকণ ক্ষেরেই আমদের 
হীন ভাব গোপনে থাকিখা কাজ কবে। সঞ্খানে ইভার 
ঘলেই আমরা নানা রকম মানসিক কষ্ট ভোগ কবি। 

4%ণচন্দ্র নি" 

গৃপ্রকুট গ্াজগৃহ দর 

গৃহনির্মীণ শী, উত্তাপ, রো, বৃষ্ট, ভুপরপাত, কড- 
ঝাপটাব হাত হইতে রক্ষা পালার জগ্ আদিম মচষ 
গুহায় বাম করি ন, কোথাও পশ্বচর্ধণিশ্িহ তাবুতে বাস 
কবি৩। উদর মেবর্দেশের এক্কিমোরা বণ শিমিত গৃহে 
বাস কবে। এ্রমে যখন মাভষ মত।তর হইশ এব তামা, 
বীসা ও লৌহেব যন্ত্রপাতি ব্যবহার কবিন্ত শিখিন, 
তখন »ইতে কাও, কাশ, শব, ত০, পএ, মাটি, পোডামাঠিব 
ইট প্রভৃতির সহযোগে গৃহ নির্মাণ কবিতে আরস্ত কক্নি। 
যন্্পাতির আর৪ উন্নয়ণের সঙ্গে চাকা, বপিবলের 
সাহাধো প্রন্তবের উপর প্রস্তর সাজাইয়া সমাধিগৃহ অথবা 
দেখগৃহের নিদশন, মিশবের পিরামিড, গ্রীসের প্যানবিওন 
আজও দণ্ডাযমান আছে। ব্যাবিলনীয় সভ্যতা মন 
৪1৫ হাজার বংসরের প্রাচীন, সেখানকার পোডাছাটির 
হকের নিমিত গুহের ভগ্নাবশেষ আজ বহিখাছে। 
আবার মিশরীয় আবুসিমবেশের মন্দিরগুলি যেমন পাহাড 
খোদাই করিধা নিগ্সিত হইযাছিল, সেইৰপ শিদর্শন পশ্চিম 
গোলার্ধে যুকাটানেও দেখা যায , ভারতবর্ষের মহাবশী- 
পুরমে, এলোবা বা অজণ্টাতেও বর্তমাণ | 

মৃত্িকার সহিত খড, তুষ, গোবর প্রভৃতি মিশাইযা 

জল দিষা যথোপযুক্ত 'পাট? কবিয়া গৃহেব দে ওয়াল নির্যাণের 
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সঙ্গে আমরা পরিচিত । পশ্চিম খঙ্ষে এইরূপ মাটির 
দেওয়ালে নিমিত দুহওপা, তিনতণা গুহ পল্লী অঞ্চলে 
কিছু কিছু আছে। নীচে দেওয়াল মোটা, উপরে 
দিকে ক্রমশঃ সরু । মিশ্বেব প্রস্তর নিমিত মন্দিবগুলির 
দেওযালও মাটির এইরূপ দেওয়ালের অ&করথে গঠিত। 
তেমনই বাংলা দেশেব বাশ-খড়ের আটচালাপ অঠকরণে 
এখানকার ইষ্টকলিমিত দেউশগুনি শিমিত হইযাছিপ। 
পূববর্তী যুগের স্বাপতা পঙ্ধতি পরী যুগেব শৃতন 
নৃতন মালমসলায নিষি ত স্াপতোর উপরে এইঙাবে ছাপ 
বাখে। গিখিগুহাব বুল্তার্কতি ছাদই যে রোমেব খিপান ও 
গথুজের জন্ম সম্ভব করিয়াছে, তাহাতে সাগ্হ পাই। 

স্থানীয় সহজ্লভা মালমপন্দাব সহযোগে প্রধাণ৩ঃ গুহ 
নির্ম।ণ কবা হয। আপুশিক যুগে প্রততব থানবাহণ ও 
যন্ত্রপাতির কল্যাণে দৃববতী স্বাণেখ মাশমম শা ও তাহাদেব 
বাবহার-পদ্ধতি অন্তত সঠজেই বাবহত হইতেছে । অট্টালিকা 
নিষাণের জন্য পৃবে ফেখানে কয়েক বৎসর সময লাগি, 
সেখানে কংক্রিট নিষ্সচার, ত্রেন প্রভৃতি যন্গের সাহায্যে মাত্র 
কয়েক মাস সময় লাগে। হউন্চ অট্টাশিকায় হম্পাতেব 
অথবা রিইণ তখোন্ডু ক ঞ্রিটেব কাঠামে। যাবতীয় 
ভার বছন করে, দে ৭ধান্গুশি শত মাবরশ ৭ খিভাজনের 
কাজ করে। পূর্বে দেদয়াশগ্ুলি ৭1৮ তলবিশিষ্ট বাটার 
ভারবহনের9 কাছ করিত। এখন কাঠামোব সাহাযো 
৫০1৬০ তলা গুহনির্যাণ9 সহজ হইমাছছ। দেণয়াশ, 
বিভিন্ন তল ৪ ছ'দর অ শগুলি কারখানায় প্রপ্ত ত হই] 
(প্রিফেবরিকেটেড ইউনিট্ুস) কাঠামোতে সংযুন্ধ কবিলেই 
সম্পূর্ণ গৃহটি অতি অল্প সমযে নিমিত হয়। 'আধুনিক 
যুগের গুহনিষ্াণে তিনি প্রত্তত বিশেষ এরণার বিশেবার 
কাজ। নানারপ খিল খা পাইণ (79219) ঠকিয়া! ডিপ্ির 
ভারবহন ক্ষমতার বুদ্ধি সাধন সম্ভব হইয়াছে । পশ্চিম 
বঙ্গেব পলিময ভূখণ্ডে কলিকাতায় আকাশহস্বী অট্টািকাব 
ভিত্তি নির্মাণ আজ খুবই সহজ । 

ম্যালুমিনিযাম ধাতু ও নাপা জাতীয় লনু, চে'কসই, 
দু প্র্যাহিকের মালমলনাণ বাবহার ভবিষাতের গৃহের 
ক্বপান্তর করিবেই । পারমাণবিক শক্তি ৪ সৌরশক্কির 
ব্যবহার সুলভ হইলে এবং সহজ মায়কে আপিগে ভবিষ্যতের " 
গৃছনির্মাণ-বিষ্ঠায় যুগান্তর আসিবে। শীত-গ্রীন্ষে, 
ঝড-ঝঞ্জাঘ, অশ্রিকাণ্ে, ভূমিকম্পে, জলপ্রাবনে। সর্বক্ষেত্রে 
সমনিগাপদ ভবিষ্যতের আশয় যে শুরু ভৃপৃষ্ঠেই নিগ়িত তইবে 
তাহা নয়, ভূগতে ও বাধুয়গুল গৃহ শির্মান ও নগর 
পত্রন সম্ভব হইবে। “ইধিনিয়ারিং' দ্র 

কগিল ভ্টাচার্ধ 

গৃহনির্মাণ 

গৃহনির্মাণের সহিত ধর্যানুষ্ঠানেব ব্যবস্থা আছে। গৃহাবস্ত 
ও গুহপ্রবেশ কর্মকে গৃহ্ন্থত্রে শালাকর্ম' বলা হয়। এই 
কর্মছুয়ের অপর নাম 'বাস্ত গ্রতিষ্ঠা' | নূতন বাসগৃহ নির্মাণ 
কবিতে হইলে প্রথমতঃ গৃহের স্থান নির্বাচন কণা 
দবকার। গৃহাহ্থত্রগুপিতে ইহার বিস্তাগিত আলোচনা 
আছে। গৃহন্থত্রেব এই অ*শকে 'বাস্তপদীক্ষা” ( আশ্বলাষন 
গৃহাস্ত্র ২।৭।১ ) বলা হয়। 

গুহনিধাণ স্ুমিতে গৃহকর্তার অবিসংবাদিত স্বত্ব থাক। 
চাই। যেস্থানেৰ মাটি উপর হে, যাহাতে প্রচুর লা- 
গুল জশ্বিয়া থাকে, যেখানে বুশ ও বেনা ঘাস (উশীর) 
উৎপন্ন হয়, যেখানে ভাশঙাবে জল নিকাশ হয সেইবপ 
ভুমি বাপগৃহ নির্মাণের উপযুক্ত । পক্ষ্য রাখিতে হহবে 
এহ তুমিখণ্ডের চারি দিকে অপরের বাড়ি খাকাঘ উহার 
আালে। বাতাস বন্ধ হইযাছে কি না। ইহার পূব বা উদর 
দিকে নদী বা অন্য জলাশয থাক] চাই । এহ সক ছপাণ্য় 
থাকা জন্য গৃইনিমাণফুমি ৰসিণা পড়িবাগ সঙ্গাপ্ণ। শ্বাছে 
কি না ডাহা বিশেষভাবে পঙ্গা করিতে হইবে। এই 
স্বানের নিকটে ক্ষীরী বুদ ( মাকন্দ প্রতি ), কণ্টবী পুক্ষ 
( বৈচি প্রন্ৃতি বুক) বা কা বুধ (শিশ্ধধি তিক বৃক্ষ ) 
থাকিবে না। ভূমিখগ্ুটি সমওণ হওযা চাই । 

্রাঙ্ণগণ গৌববর্শ বাপুকাগ তুঁমিতে। ক্ষতিষগণ 
বক্তবর্ণ বালুকাসমঘিত স্থানে, বৈশ্তগণ ববষুক্া]ভ স্থানে 
গৃহাবস্ত কবিবেন। গৃহাবন্গের পরে প্রস্জাবি5 ভূমি হাল 
দ্বাথা চাধ করিথা উহ হহতে আগাছা উঠাহণ| বালিতে 
হইবে । গোল গৃহাস্ছবের মতে ( প্রপাঠক ৪) বাসগৃহ 
পূর্ব, উত্তর ব দরঙ্গিশগ্বারী করা বিধেষ, ও২| পশ্চিমদ্থাবী 
করিতে নাহই। ভাদ্র আশ্বিন কাতিক মাসে গৃহনির্দাণ 
করিতে হইলে উহ] উত্তব মুখ কবিতে হইবে, অগ্রহায়ণাি 
ভিন মামে পূব মুখ, ফাবনাদি তিন মাসে দক্ষিণ মুখ, 
ঠঙ্গাষ্ঠাদি তিণ মাসে গৃহ পশ্চিম নুখ করিতে হয়। 

গৃহ[বন্টে প্রশন্ত মাম হইন্ছে বৈশাখ, আবাও, 
শ্রাবণ, কাতিক এবং ফান্তুন। শুরুপক্ষে গৃহারস্তে সখ, 
কুষ্ণপক্ষে ভয় হহযা থাকে । রিক্তা এবং বিষ্টি ভিন্ন 
তিথিতে গৃহারস্ত মঙ্গলজনক | এই কার্ধে রবি ও মঙ্গল- 
বার পবিত্যাঙ্গ। জ্যোতিঃশাস্ত্রোক শুভদিনে গৃহারস্তের 
জন্য বাস্তপুজা ও অন্যান্য দেবতার পূজা করিতে হয়। 
অশ্রনিকোণে দীর্ঘ ও প্রন্থে এক হস্ত পরিমিত স্থানে চারি 
অঙ্ুলি গভীর গর্ত জলপুর্ণ করিয1! উহাত একখানি আস্ত 
ইট বাখিয়| উহার উপর দধি দুর্বা পুষ্প তওুপ ম্বত্তিকা দিয়া 
স্তস্ভারোপণ করিবে। 

নবনিম্নিত গৃহে পুত্রকলত্রাদি সহিত গৃহকর্তার 

১৭২ 



গৃহন্ত্র 

গ্রবেশের অনুষ্ঠানকে গৃহ প্রবেশ বলে। নতন গৃহের নির্যাণ 
শেষ হইলে শুভগিনে গৃহ প্রবেশ করিতে হয়। কন্যা) কুস্ত, 
বৃষ, বৃশ্চিক, মিহ এবং মিুন লে, সোম, বুধ, বৃহষ্পাতি 
এবং শুঞ্বারে গৃহ প্রবেশ করিলে শুভ হয়। নিদিই দিনে 
প্রাতঃকালে গৃহক ₹1 আচাব অনুসারে এক আঁক পরিমাণ 
ধান্য লইয়া, জলপূর্ণ বলসযু্ পর্ীকে অগ্রে বাখিযা 
গুহে প্রবেশ করিবেন । যঙ্গুবেধীয় মতে গুহ পবেশে 
বিপরীত যাত্রা হেত পরী স্বামীর আগে আগে গমন 
করিয়া থাকেন। সামবেদিয় মতে গহকতা পর়ীকে 
তাহাব বাধপার্ে লইয়া গৃহে বেশ কবেন। পহীব বাম 
কক্ষে জলপুণ কণস ৪ মস্তকে ধান্পুণ পুণা থাকিবে । 
খগবেদধীয় মতে গৃহকঙা জ্যেষ্ঠ পুত ও পীর সহিত গুহে 
প্রবেশ কবাবেন। 

ক৩1 ৯ প্রবেশপূবক খাঙ্গদোধ প্রশমনের মগ বাঙ্ 

পূজা 9 আগথঙ্ষিক অন্তান্ত আস্চচানণমহ নান্দীমুখ শা ও 
হোমাধি করিবেন। বঙমানে এ সব অগচানের তেমন 
প্রচলন নাই। 

দ্ধ গোিল, শান্বগ্গাণণ এ পাপফণ গুহগা্য) শ্ববেন্্রমাহণ 

ভট্টাচাথ, পবোঠি * দর্পণ, কলিকাতা) ১৩১২ বঙ্গা্। 
[9, ৬. 12176, 11150) 01 19197170506, ৮০01]. [], 
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"7২৮ পণাত শায়খ 

গৃহাসুত্র গৃহকম বা জীতকম, উপনখন, বিবাহ গুভতি 
সংগা এব গগশ্থ্েব কতবা গঞ্চ মহামজ্ঞজাধিব বিধাশ 5 
বিববণ। থে শন্থে আতাকাপণ লিপিবঙ্ধ কপ হষ তাহাব নাম 
গৃহ | হহা বেদাঙ্ষ কলঙ্থনেণ অঙ্গ (কিনা উ)। 

গৃহাস্থ॥ অবলধনে পরবতী কালে বচিত পহতিগ্রন্থ হিশুব 
ধর্মা2ষ্ঠানেণ শিখামক। 

বিভিন্ন বেদ ৭ তাহাদের শাখা বিশেষের জনা বিডি 
গৃহান্থ্র গহিখাছে, আবাপ্প কোনও কোনও বেদে একাধিক 
শাখার গৃহাকর্ম মাহ একখাণি গৃহাহু ধ অবলম্বন কবিখা 
সম্পন্ন হইযা থাকে । 

খগ্বেদের সহিত সংঙ্গি্ ছুইখানি গৃহ গ্রসিজ। : 
১. শাঙ্খায়ন গুহস্থত্র ২, আশ্বলায়ন গৃহসুত্র | শান 
গৃহাহছতে ছয়টি অধ্যাষ আছে। ইহাতে বাদল শাখাব 
গৃহকর্মেব বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কৌধীতকী গৃহস্থ 
নামে পরিচিত আর একখানি গ্রন্থ শাঙ্খায়ন গৃহ€তরকে 
প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়া! বচিত হওয়ায় উহাকে 
ত্র গ্রন্থ বলিয় স্বীকার কর] কঠিন। আশ্বলায়ন গৃহা- 
সুত্র খগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখার সহিত সংশ্লিষ্ট । ইহার 

গৃহ 

্রাস্থকার আশ্বলায়ন আচার্ধ শৌনকের শি্ঠগণের অন্বম | 
সামবেদের সহিত সংশিষ্ট গৃহ হিনখানি--১ গোভিপ 
গৃহন্থবর (গোভিল উর) ২. খাদির গৃহাস্তত্র _ ইহ 
গোভিল গুহস্থত্রে গ্রতিপাদিত শ্বিয়সযূহের সারমণকলন- 
মাঘ ৩. টজমিপীয গৃহ ইহা সামবেদেব ঠদমিনীয 
শাখার সহিত সংশ্লিষ্ট । এই গ্রন্থ তেত্রিন্গি খণ্ডে বিভক্ত | 

শর কৃষ্ণভেদে যজুবেদ ছিবিধি। শুর মজুর্বেদে এ মাধ।শিনি 
শাখাব গুহহ্তেব নাম পারস্কব গৃহাহ। গ্রপ্ককার 
পাবগ্বর। ইভা কাত্যাবনের নামাগ্তন। এই কাঁপে এই 
গৃহ্সতকে কাঁহীয গুহ বলা হব। কুমমগ্কুবেছের 
প্রকাশিত গৃহত্রেব সখ্য হউন্ছে নঘ। ১, বৌবায়ল 
গৃহস্থ ২. ভারদাজ গৃহাস্থর ৩. আপস্থস্বায় গৃহ ত্র 
৪, হিধণ্যকেশি গৃহ্যশ্ত্র ৫. বৈখানস গৃগন্ত্র ৬, আগ্রি- 
বেশ গৃহ্ক্তত্র ৭. মাপবগৃহঙ্থত্র ৮. কাঠক গৃহন্ত্র 
৯. বাধাহগৃহাদর | রস্্যজুবেদের কল্পচনরগ্ুলিব মধ্যে 
বোখাযন আৌতনরই হইতেছে সর্বাচীন। ১. বৌধাধন 
গুহলত্র ইহাই অণ্শ-বিশেষ | ১৯, ভারগাজ গৃহ 
তিনটি খণ্ডে বিড 1 খপ্ুগুলির শাম 
৩. আপন্তম্বীয় গৃহাস্্-_ আপন্ত্থ শ্রো হেব অস্ত 
এবং হাব »গবি শতিতম প্রশ্ন (খ্) হইতেছে 
এই গৃহ । গোভিল গৃহ্থস্থত্রের মন উহ] স্বকীয 
সহিতার উপণ নিবশল না হইথা মন্ত্রপাঃ নামক ম্বাতস্ব 
মগ্ধ সাগ্রহকে অসবণ কবে। ৪. হি পশ্যকেশি গৃহ হ। 
ইহাথ এরপর নাম সত্যাধা? গৃহঞত্র। হহা হিরণ্যকেশি 
(শী তগঞেধ অ শ বিশেষ | ৫. বৈখানস গৃহন্থহ-_ ইহাতে 
উলিখিত মস্থধলি মূল তৈগিবীয় সহিতা হইতে গৃহীত 
হয * ৮*। উহার উপদীব্য গ্রন্থ হইতেছে বৈখানসীষ 
মঙ্গ সংহিতা । ৬. স্থকবার অশ্রিবেশের নামানুসারে 
প।বচিত "আসিবে গৃহাস্থবে নারাধণ বল”, 'িতি 
সম্বাব', 'বানপ্রস্থবিধি,। 'সম্গামখসৎস্থাব। প্রহতি কর্মের 
বিন আছে। এই কর্মগ্ুলি অন্ত গৃহস্থতে আলোচিত 
হঘ নাই। ৭ মানবগৃহ্& -- ইহাকে মৈধা শী মানব- 
গৃহাদ্ৃদও বলা হম। ইহা! সাধাবণতঃ মৈতাযশী সহিতার 

মন্তকে অগ্রসরণ করে। ৮, কাঠক গৃহাস্থদ ইত! কুক 
যজুবেদের কাঠক শাখাব সহিত সংঙ্লিষ্ট। ইহাব অপর 
নাম লৌগাঞ্গী গৃহন্ত্র। ইহাতে পাচটি অধ্যায আছে। 
ইহা মূল সহিতাকে অবলম্বন কবে না। ইহার উপজীব্য 
স্বতগ্ন ম্থসংহিতা রহিয়াছে । ৯. বাখাহগৃহাস্থত্র-- বারা 
শাখ। মৈতায়ণী শাখার অবান্তর তেদ। প্রথমোক্ত শাখার 
নামানগসারে ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে । অথববেদের 
একখানি মাত্র গৃহমূত্র আছে। উহার নাম কৌশিক 

| 
রি 
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গৃহহুত্র। ইহাতে সাধারণ গৃহৃকর্ম ছাড়া শাস্তিক, পৌট্টিক 
ও আভিচাবিক কর্ষমেরও বিবরণ আছে। 

দ্র ১091১6179916+ '914 27 ৬6০1০ 486. 9010685, 

1957; 59062 73০05 ০) 66 75 (9719 

94045), 02105 [-]1) 1964. 

ধরেন প্রসাদ নিয়োগী 

গেজেট প্রাথমিক ভাবে গেজেট-এব অর্থ কতকগুলি 
খববের পাতা ( নিউজ শিট্স্) অথবা সংবাদপত্র যাহার 
মধ্যে চলতি ঘটনা সমূহের সংক্ষিপ্ন বিবরণ দেওয়া! হয়। 
ইহাকে বঙ্তমান কাণেব খবরের কাগজের পথপ্রদর্শক বলা 
হয়। গেজেট শবটি ইতালীয় গেজেট (£৫528%6 ) হইতে 
উদ্তৃত। ইহাতে কতকগুলি খবব অথবা গালগল্প থাকিত 
ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইহা প্রথমে ভেনিসে 
প্রচলিত হয়। এই প্রকার কঙতকগুপি খবরেব পাতা 
ফ্লাস ও ইংল্যাণ্ডেও প্রকাশিত হয়। সপ্তদশ শতার্ধীতে 
শব্টি প্রথম সরকারি কাগজপন্জ সম্বন্ধে ব্যবহত হয । 
১৬৬৫ খ্রীষ্টাবের ছাপ! “অন্সফো 6 গেজেট' ইংল্যাণ্ডের প্রথম 
গেজেট । পরবণ্ী কালে ইহা 'লগ্ডন গেজেট নাম গ্রহণ 
করে। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'এডিনবধা গেজেট? ও ১৭৭৫ 
খ্ীষ্টাকে ডাবলিন গেজেট' বাহিব হয়। এই সমস্ত 
কাগজ সপ্তাহে ছুই বার প্রকাশিত হইত। ইহাতে 
সরকারি পদে নিয়োগ, পদোন্নতি, সাধারণের জ্ঞাতবা 
বিজ্ঞধি ও বিশেষভাবে দেউপিয়ারদের তালিকা প্রকাশিত 

হইত। 
ভারতবর্ষে ১৭৮৪ খ্রাষ্টাবে ইংরেজ গভনমেণ্ট 'কালকাট। 

গেজেট? ন।মে প্রথম গেজেট বাহির করেন এবং ১৮৬৪ 
এষ্টাব্ৰ পর্যস্ত ইহা সরকারের মুখপত্র ছিল, যদিও এই 
কাগজে বাংলা মরকারের বিজ্ঞাপন প্রভৃতি থাকিত। 
১৮১৪ গ্রীষ্টাঝ হইতে 'গেঙ্জেট অফ ইতিয়া"র প্রচলন হয় 
গু ক্যালকাটা গেজেট, তখনকার বালা সরকারের 
মুখপত্র হয়। ইহাতে বর্তমান বাংল! ছাড়া তৎ্কাপীন 
বঙ্গ দেশের অন্তর্গত অন্য প্রদেশের ও খবর থাকিত। ১৭৪৯১ 
্্টাব্ব পর্যস্ত “ক্যালকাটা গেজেটে'ব নাম ছিল 'কাপকাটা 
গেজেট আগ ওরিয়েপ্টাল আডভাবটাইজার?। * 

বাংল! দেশে ইহা! ব্যতীত ১৮১৫ খ্রীষ্টাৰ হইতে 
বাংলা সরকার 'গভনমেন্ট গেজেট? নামে ইংরেজী ভাষায় 
গেজেট বাহির করিতেন। আরন্তে ইহ] ছিল সাপ্তাহিক। 
কিন্ত ১৮২৮-৩২ শ্রীষ্টাকে ইহ] সধ্যাহছে ছুই বার বাহির 
হইত। ১৮৩৩ গ্রীষ্টান্দে ক্যালকাটা গেজেট' ইহার স্থান 
অধিকার করে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাবে “বেঙ্গল গেজেট' ইংরেজী 
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ও বাংলা এই ছুই ভাষায় শ্রীরামপুর ছাপাখানা হইতে 
প্রকাশিত হইতে থাকে এবং অনেক দিন পর্যস্ত ইহ 
চগিয়াছিল। 

ভারতবর্ষে প্রার্দেশিক গেজেটগুলি নিয়পিখিত পর্যায়ে 
প্রকাশিত হইয়াছিল : ১৮০১ খ্রী--“ফোর্ট সেণ্ট জর্জ গেজেট' 
(সাপ্তাহিক)--১৮০১-৩২ গ্রীষ্টাবে পাঞ্জাব গভবমেন্ট গেজেট? 
নামে অভিহিত হইত। ১৮৩১ খ্ী-- বদ্বে গভণমেণ্ট গেঞ্জে6 

(সাপ্তাহিক।)। ১৮৫৬ শ্রী- পাঞ্জাব গঙনমেন্ট গেট, 
(সাপ্ডাহিক)। ১৮৫৬-১৯৩৮ গ্রষ্টা পর্বস্ত গতভতনমেণ্ট 
গেজেট' পাঞ্জাব আও ইটস ডিপেণচ্েনমিজ' বলিয়। পপ্ি- 
গণিত হয়, ১৮৫৮ শ্রী- গগভন্মে ট গেজেট? উত্তর প্রদেশ 
(সাপাহিক) ১ প্রথমে ইহ নর্থ" এরেস্ট প্রতিকোজ গেজেট? 
নামে পরিচিত ছিল । ১৯০২-৩৭ গ্রীষ্টা্ধে ইহা 'গভনমেন্ট 
গেজেট অধ দি ইউনাইটেড প্রভিলেপ অঞ্ আগ্রা আও 
আউধ' এব ১৯৩৭-৫০ থ্রাষ্টাদে গভণমেণ্ট গেজেট অঙঃ 
ইউনাইটেড প্রতিন্সেজ' ও বর্তমানে শুধু উঠর প্রদেশ 
নামে পরিচিত । -৮৬৯ শ্রী সদ্ধ অশ্িধিবান গেছেট' 
(সাপ্ধাহিক)। ১৮৭৩ শ্রী “সট্)াস প্রতিন্সেজ আগ 
ব্বোর গেলেও? (সাপাহক)। ১৮৭৪ খরা আলাম 
গেজেট? । 

অশাকা দেনঠি 

গেজেটিয়ার, গ্যাজেটিয়।র দে গগ্থে (বিভিন্ন জায়গা 
সম্বন্ধে নানা ছ্রাঙখ্য বিণ শিখিও থাকে তাহাকে 
গেজেটিযার বা ভৌগোলিক অভিধাণ বলে। ইহাতে নানা 
দেশ) অঞ্চল, জেলা, পাদ নদী, পাই গ্রাম, শব হাদি 
সম্পর্কে ববিধ প্রয়োজশীধ তথা সন্গিবিষ্ট থাকে । এওছিন 
দেশের ব। অঞ্চলের প্রাকৃতিক, এঠিহ।সিক, রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিববণ ৭ পিপিবদ্ধ থাকে । এহ 
অভিধানগুপিতে তৌগোলিক নামসমূহ বর্ণাসত্রমে সাজানো 
থাকে বলিয়া যে কোন ৪ জায়গা সন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য 
খুব সহজে বাহির করা যায়। 

গেজেটিযার এমন একটি গ্রস্থ যাহার আধুনিক 
সংশোধিত সংস্করণ ও পুরাতণ সংস্করণ উভয়ই মুলাবান। 
উদাহরণ স্বরূপ থল। যায়, একশড় বৎসরেব পুরাতন 
গেজেটিয়ারে কোনও স্থানের তখনকার শিল্পব্যবস্থা কিরূপ 
ছিল তাহার বিবরণ থাকিলে ইহ & স্থানের অর্থ নৈতিক 
ও সামাজিক ইতিহাসের আকবর হয়। যে সকণপ দেশের 
পুরাতন গেজেটিয়ার পাওয়া যায় না তাহাদের ক্ষেত্রে 
পুরাতন 'কোগ্রস্থই গেজেটিয়ারের অভাব পূর্ণ কবে, কারণ 
গেজেটিয়ার পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত হুইলেও কোব, 
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অভিধান ও মানচিত্রে উহ? অংশ হিসাবেও প্রকাশিত 
হয়। 

অষ্টাদশ শতাঁবীতে গেজেটিয়ার শবটি বর্তমান অর্থে 
প্রথম বাযাবঙ্গত হয় এব উনবিংশ শতাব্দীকে গেজেটিয়র 
রচনার স্বর্ণ যুগ বলা যায়। আজকাল যে প্রথায় 
ভৌগোগিক অভিধান লেখা হয় তাহা ইরোপেই সর্ব প্রথম 
আরম্ঘ হয়। এই বিষয়ে ১৮১৭ শ্রীষ্টাব্ধে জার্মান ভূগোল 
বিজ্ঞানী যোহান হাসেপ প্রণীত গেজেটিয়রই সম্ভবত: পথ- 
প্রদর্শক । বিখ্যাত কতকগুপি গেজেটিয়ারের মধ্যে জনস্টন 
(ক্কটপ্যাণ্, ১৮৫০ শ্রী), ব্লাকি (স্কটপ্যা৭। ১৮৫৭ শ্রী), 
বুউই (0911100 ফ্রান্স, ১৮৫৭ খরা), প্রিটার 
(জার্মানি, ১৮৭৪ গ্রী), লংম্যান ( ইতল্যাও্ড, ১৮৯৫ থ্রী) 
গযারোলো (ইতালি, ১৮৯৮ তা) -প্রণীত গ্রন্থ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । লিপিনকট গেজেটিয়াব (ইউ. এস. এ, 
১৯৫২ শ্রী) একটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক গেজেটিয়ার 

আমাদের দেশের প্রাচীন ভৌগোলিক তথ্য সিলাঙ্কস, 
মেগাস্থিনিস, আবিয়াপ এবং টপেমির বিবরণ হইতে জান। 
যায়। গ্।চানণ শুখলীয় গেজেটিযারের মধ্যে এডওয়ার্ড 
থনটন এব গগেজেটিয়ার অফ দি টেরিটোরি অফ দি 
গঙরযেণ্ট "মক ই, আই. কো আপু আদার নেটিভ স্টেটস 
'অম দি কর্টিনণ্ট অফ ইপ্রিয়া (১৮৫৮ শ্রী) বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা । ইহ] কোম্পানির কোর্ট অক্ষ ডিরেক্টারদের 
তবল্পমুদ্যে ও স্রবিধাজনক আকারে ব্রিটেনের সাধারণ 
দেশখামীর জন্য একটি নিল গেজেটিয়ারের প্রকাশ 
পবিকল্পনার ফপ। ইতিপূবে থনটন ১৮৫৪ খ্রীষ্টাবে চারি 
খণ্ডে এইরূপ একটি গেজেগ্য়ার প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
১৮৮৫-৮৭ সালে স্যর উইলিযম উইলসন হান্টার প্রণীত 

পনের খণ্ডে প্রকাশিত “দি ইম্পিপ্রিয়াল গেজেটিয়ার অফ 
ইত্ডিয়া, আর-একটি উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক অভিধান । 
১৯০৮ সালে ইহ পুনরায় স'শোধিত ও সংকলিত হইয়] 
ম্যাপ খগুসহু ছাব্বিশ খণ্ডে তৎকালীন সরকার কর্তৃক 

প্রকাশিত হয় । ১৯৩১ সালে ম্যাপ খণ্ডটি পুনরায় পরিব্িত 
আকারে স"কলিত হয়। ১৯০৮-৯ সালে ইম্পিরিয়াল 
গেজেটিয়ারের একটি প্রভিনশল সিরিজ বাহির হয়। ইহা 
ছাড়া ১৯১০-২১ সালে তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ধ গভনমেন্টের 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর তত্বাবধানে বিভিন্ন জেপার তথ্য 
ভিন্ন ভিন্ন ডিন্রিক্ট গেজেটিয়ারে প্রকাশিত হয়। ইহার পর 
বৃকাল জেলা বা ভারতের গেজেটিয়ার সংকলিত হয় 
নাই। ১৯৫১ সালের “ডিন্রিক্ট সেন্সাস হ্যাণ্-বুক' এ 
কোনও কোনও বাঙ্যের জেলার আদমশুমাবের সহিত 
উহ্নার গেজেটিয়ারের কিছু অংশও সন্নিবেশিত হয়। 

গৈরিক 

১৯৬১ সালেও অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা "অবলম্বন করা 
হইয়াছে । 

ইম্পিবিয়াপ গেজেটিয়ার অফ ইত্ডিয়া ও ডিছ্রিকট 
গেজেটিয়ারগুলি পুনরায় সকলন করার বিশেষ প্রয়োজন 
বোধে ১৯৫৫ সালে ২ জুপাই কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপূরের 
অধীনে একটি 'পারদশী কহিটি' ( দুক্ছা১৩6) গঠিত হয় । 
১৯৫৬ সালে পারদশী কমিটি এই সিদ্ধান্থ গ্রহণ করেন যে 
প্রত্যেক রাজ্য সরকারের একটি গেজেটিয়ার দপুর গাকিবে 
ও তাহাদের তবাবধানে জেল।র গেজেটিয়ারগুপি সশোধিত 
হইয়] পুনর্ু্রিত হইবে । সেই হিসাবে প্রত্যেক রাজোই 
গেজেটিয়ার দপূর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সংশোধন ও 
পুণমুদ্ণের কাজ আবস্ত হইয়া গিখাছে। 

ইম্পিখিয়াল গেজেটিয়াৰ "অক ইগ্ডিয়া'ও পুনরায় 
সংকলিত হইতেছে । ইহ] গেজেটিয়ার অফ ইপ্ডিয়া” নামে 
চারি খণ্ডে ভারত সরকারের তবাবধানে প্রকাশিত হইবে। 
প্রথম খণ্ডে দেশ ও লোক (কান্ট আ্যাণ্ড পিপল) 
সম্বন্ধে লেখা হইযাছে। ইহা ১৯১৫ সালে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ২য় খণ্ডে ইতিহাস ও সংস্কৃতি (হিত্রিম্যা 
কালচার ) ৩য় খণ্ডে অর্থনৈতিক গঠন ৪ কর্মচেষ্টা 
(ইকণমিক খ্রাকচার আগ আক্টিভিটিজ ) ও €র্থ খণ্ডে 
সরকার ও প্রশাসন (গভর্শমেন্ট আগু আডমিন্ট্রেশন) 
সন্থদ্ধে পিখিত হইবে । 

ত্র ঢু 10100100001), 3৫261661107 0৫ 10171001165 

070 016 030901107670 0 17010, [01017 1858 ; 

00105081800 17৬]. 7ড1001)01], 38106 00 161610106 

13001, 001)10860, 1951 ; 10019, 9110155, 13516 

[1২6610106 01470৫5 (010158£0, 19545 0. 0৮ 90) 
03076, 7৫5: 361241 1015070৮ 9322011661 : ০5 

19172111%, 081০808, 1965. 
শিবপ্রস'্দ দাসগুধু 
অশোকা সেনগুপ্ত 

গেঁটে বাত বাত ত্র 

গ্নেস্টলট্ মনোবিষ্ঠা দ্র 

গৈরিক এক গ্রকার প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন পুরীভূত 

রঙিন খনিজ । সাধারণতঃ ইহা। গেরিমাটি (16 ০০1১৩) 

বা এলামাটি (6119৬ 0০19) নামে পরিচিত। ইহা 

সাধারণতঃ লাল, গীত বা পিঙ্গল বর্ণের নরম ডেলা বা 
গুটির আকারে পাওয়! যায়। ইহার রাসায়নিক সংযুক্তি 
(কম্পোজিশন ) প্রধানত: জলযুক্ত লৌহ অক্সাইড 

১৭৫ 



গোইয়া 

(হাইড্রেটেড আয়খন অক্সাইড )-_হিমাটাইট, লিমনাইট ও 
গোয়েখাইট যণিক কিছু কার্ম বা ম্যাঙ্গানিজ অঞ্খাইাডেব 
সঙ্গে মিশ্রিত থাকে । লৌহপ্রধান শিলার আবহ-বিকারের 
ফলেই সাধাবশতঃ গৈরিক উৎপন্ন হয় । 

ভাগতবধধেণ বিহাব, ওড়িশা, মহীশৃব, মধ্য প্রদেশ, 
পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর বাজে পর্যাপ্থ পরিমাণে গৈরিক 
পাওয়া যায়। পুরে ভাবভীয় গৈরিক বিদেশে বপানি 
করা ইইত। ভারতের সবব্রহ বঙেব কামে ইহাব বল 
ব্বহাব আছে। 

ভব ৬৬. 1.175101) 170001 1981905105, 1,071000, 

1935 ; 1. 00981178102 2170 4৯, 1 10৩5, 

1701015 2১017601 ৮/29155 10090, 1955. 

অশিসকুমাব দত 

গোইয়া (গোয়া) ( ১৭৪৬-১৮২৮ খ্রী) উনবিংশ 
শতাখ্ধীতে ই ওরোপে, মুখাতঃ ফাম্পে, চিহণেব যে অভিনন 
ভাবধারার সুচনা হয়) স্পেশীয় শিল্পী ফ্রাশ্গিকে। হোসে দে 
গোয়। ই লুণ্স এক্সেল (61512013009 0936 06 ৬ 1,1০1- 

2125 )-কে তাহাব পণপ্রদশক ণলা চলে। ১৭৪৬ ত্ীঞ্টাবে 

স্পেনের আবর্গ প্রদেশের এক কৃষক কিংবা এক শিল্পী 
পরিবারে কাহার জন্ম । চৌদ্দ বসব বসে সাবাগোসার 
এক চিধকব ও ভাঙ্ষরের নিকট শিক্ষানবিসি শু% কনেন 
এবং নানা বার্থতা ও শিল্পবিষয়ক বিতিন্ন কর্মের অভিজুতার 
পর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মাধ্িদদে আগমছুনব সঙ্গে সঙ্গে স্পেনেখ 
তদানীন্কন খাজা তৃঠীয় চার্ধসের প্রতিঞ্কতি অঙ্কনের পর 
হইতেই স্পেনীয় রাজ পবিবাপ ও তাহার পারিপা শ্বেক 
চন্ত্রদের যে গ্রতিকতি অঙ্কিত করিয়া ঠিনি খাতি 
লাভ করেন, তাহার মধো বাজ দরবারের শৈতিক 
অবনতি ও স্কীতকায় পচনশীলতার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্ধপ 
সমকাপীন রাজকীয় প্ঈপোষকদের স্থুল দৃষ্টির সামনে ধব! 
পড়ে নাই, কিন্তু পরবর্তী যুগের সুষ্ম্রশী কলারসিকদের নিকট 
তাহা স্পষ্ট । অশ্বারোহী পঞ্চম চার্লম বা চতুর্থ চার্দসের 
পরিবারের চিতগুণি এই ধরনে অঙ্িত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
গোয়া উচ্চ শ্রেণীর সমাজে তাহার প্রণক্ষিনী ও বান্ষবীন্্রের 
চিরম্মরণীয় করিয়। রাখিয়া গিয়ছেন কয়েকটি অসাধারণ 
চিত্রে যাভাদের মধ্যে 'মালবা (198 )-র ডিউক-পত্বীর 
ছবি বলিয়া পন্রিচিত 'লা মাজ। নিউড* (81009 70912) 
বিখ্যাত। ১৭৯৭ গ্রাষ্টান্ে গোয়া কাপ্রিকস বা খামখেয়াপ 
অন্ুসা্থে অনেকগুলি ছবি আকিতে শুরু কবেন। ইহার 
বিষয়বন্ত-_- কল্পনার 'অবাদ চি ও জনজীবনে প্রচলিত 
কুসংস্কার, মোহান্তদের অপকীতি ও এই জাতীয় দামাজিক 

১৭৬ 

গোখলে, গোপাণরুষ্ণ 

অনাচারেব প্রতি তীব্র রেখার টানে তীক্ষ বিদ্রপ। 
সমপাময়িক পরিবেশ সম্বন্ধে গোয়াব এই যে তিক্াতা 
ক্রমখঃই পরিব্)।প হহতেছিল তাহ] চরম বপ পাইল ১৮১৩ 

খ্রীষ্টাব্দে অস্থি ঠ যুদ্ধে ভাণ্বশীল। ( ডিজ্যাপ্টগ অফ ওয়র ) 
নামক এচিং হুবিগুলিতে । নেপোলিয়ন (শাপোলেক্স) কক 
স্পেন আক্রমণের পবে শ্বদেশে অত্যাচারের বগ্ধ।র বলিষ্ঠ 
ত৬পচিত ৪ এচিংপ্ুশিতে বোধ হয় চিন্জগতে সবপ্রথম 
যুদ্ধের বী৬ৎসতাব বিকছে সম্পস্ট প্রতিবা॥ গজিগ্থা উঠিল। 
১৮১৪ ত্রীষ্টবে স্পেনে বাজা খার্ধিণান্দ মাত্দে প্রত্যাবর্তন 
কবেন, কিখ ভগ্ন্বাস্থা গোয়া পারিপাশ্বিক অবন্থ। 
সম্থঙ্গে বেমশই আশ্বাহান হঈয়। পড়েন এবং ভাহাব শেষ 
বধের প্রাঈীব-চির শ্যাটানের আীয় পুন তঞ্গণ' মাহষ 
কঠক স্বজাতি শিধনেব এক ভপাবহ প্রতিশপি । খী-পুবের 
মা, নিজের বনিবভা, নিঃসঙ্গ ৩1 এ দেশের ছুবপস্থায় 
গোধা এগ্রচণ্ড নৈবাগ্রে ভািনা পডিযা ১৮২৭ খ্রীষ্টান্ধে 
ফ্ান্সে চপিশ| যান । ১৮২৮ হীগাবেব এপ্রিপ মাসে ফান্সেই 
উঙার যা হয। তাহা 'মন্বিত শেষ ছপিএলিব মধ্যে 
একটির উপর শ্বহস্তে শাখত ছিশ - আমি এখনও 
শিখিতেছি। | 

চমণু ৭০5)111৭11য 

গেকুল মপুবা ও 

গোকুল।নন্দ সেন বৈঝবগাস ৪ 

গোখলে, গোপালকৃষ ( ১৮৬৬-১৯১৫ শ্রী) অব্যাপক, 
সপভারতীয় বাজশাতিক নেত]। ১৮৬৬ এ্রগ্াবে 

কোপভাপুনে জন্মগ্রহণ করেন এবং এহখানেই হাহা 

শিক্ষাবন্ত হয। এনদিনক্টোন কলেজ ইহত্ডে ১৮৮৪ 
খ্রী্টকঝে বোখাই বিশ্ববিগ্াালয়েখ বি এ. ডিগ্রি পাত করেন। 
বানাডে প্রমুখ বিছ্যে।খপাহী ব্যভিগণেব প্রচেষ্টাগ স্থাপিত 
“ডেকান এডুকেশন সোসাহট'তে যোগদান করিনা এ 
বংসরেহ সোসাইটির আদশাহযায়ী মাসিক পচান্তর টাক! 
বেঙনে কুড়ি বৎসর চাকুরি করিবার অঙ্গীকারে পুনার 
ফাণ্ডপন কপেজে ইতিহাস ও রাজনীতিক অর্থবিগ্তা বিষয়ে 
অধ্যাপন| করেন। খাশাডের মহ আদরে অন্গ্রাণিত 
ইইয়া তিনি দেশসেবার জন্য রাঙ্গণীতিক আন্দোলনে 
যোগ দেন এব" গভীর পরিশ্রম ৪ অধ্যবসায় সহকারে এ 
সম্বন্ধে বন্ধ জ্ঞান পাভ করেন। 

ভারত সরকারের ব্যয় কি উপায়ে নিয়ন্ষিত হওয়া 
বিধেয় তাহ] স্থির করিবার জন্য খ্রয়াপ কমিশন অন 
ইপ্ডিয়ান এক্সপেনডিচার নামে ধে সমিতি গঠিত হয় 



গোখলে, গোপালকৃষ 

তাহাতে সাক্ষা দিবার জন্য আমন্িত হইযা তিনি ১৮৯৭ 
শ্ীষ্টাকে বোথ্াই-এর বিশিষ্ট নেতা ওয়াচার সহিত 
ইংপ্যাণ্চে গমণ করেন এবং তাহার পাশ্তিত্যপূর্ণ গঠনমূলক 
প্রস্তাবসমূহ ইংলাগেব রাজনীতিক মহলে বিশেষ 
আলোডনের হৃট্টি কবে। 'ডারতবর্মেও তীাশার খ্যাতি 

বিস্তৃতি লাভ করে। এই সমযে বোম্বাই প্রদেশে মভামারী 
রূপে গ্লেগ দেখা দেখ। খোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথক- 
করণের উদ্দেশে ই'বেজ সরকার বিশেষ আটকস্থানে 
( কোযাবেণঢাইন) খাখিবার ব্যবস্থা করে। রোগীকে 

তাহার বাসস্থাণ হইতে পউযা যাইবা কালে কি 
আটকস্তানে পাহ।র! দিবাধ সময় হ'রেজ গ্রহবী নানা 
গ্রকার অনাচাব-আন্ত্যাচাব করিতেছে বলিয়া এ দেশে এবং 
ইণ্প্যাণ্ডে স্বাদ প্রকাশিত ভয়। কোনও পন্ধুব প্রেরিত 
সধাদের ৬পব নিহর করিষা গোথখলে এ বিষষে উতপ]াণ্রে 
আর্দোশন করবেন । স্বদেশে প্রত্যাবতন করিলে মিথা। 
স্বাদ পণিধেশণ কাবযাছেন বলিষা গোখশণে সবধকার 
কর্তৃ$ অভিসুজত হন। সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করিতে 
না পাখার কাধ হতখ। গোঙখলেনে সরকারের নিক ক্ষমা 
প্রার্থনা করিতে ভয | ইহ তিনি খুব নিন্দাাজন হন-_ 

কিন্ত কিছুক'প পবে লিষ্ঠা সহকাতে দেশসেবার যলে আবার 
দেশব।”ী ঠাঠা বু প্রতি অন্তপন্ত হয়| 

১৯০-*১ শ্রা্টাকে গোখলে বোম্বাই আইন সভার 
সদল্য নিবচিত হণ। প্রাদেশিক আইন সভা পক্ষ হইঠে 
গোখশে ১৮০২ খ্রাগ্গুকজে খডপাটের ভারতীয় বাবস্থা 

পরিষণ্ণেরে বেমবকাবি সান্য মনোনীত হন। বগুবিধ তথা 

স গ্রহ কবিথা যুক্তিপূণ ভাষার তিনি যেভাবে সরকারি 
শাসন পরিচালনা সমাশোচনা করিতেন তাহাতে কর্তৃপক্ষ 
বিরহ বোধ কাধাতণ। তাহার বিশেষত্ব ছিল এই যে 
তথ্য সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ অং্শযশন্য না হইযা তিনি কখনও 
আলে।চনায মোগদাঙঈজ। কবিন্নে না। বাছেট সংক্রান্ত 
বাপারে তীহার অসাধাবণ জ্ঞান এবং তথা উপস্থাপন 

করিবার কৌশল তৎকালীন পাজনীতিক বিশ্ষেজগণেব 
বিম্ময় উৎপাদন করিত। দেশবক্ষার বায় প্রাতি বৎসর 
বাড়িযা চলিশেও সামরিক বিভাগের কোনও উচ্চ পদে 
তখন ভার ওখালীর নিযোগ হইত শা। বাজেট আলোচনা- 
কাপে প্রতি বসব গোখলে এই ভেদনীতঠির তীব্র 
সমালোচনা করিতেন । ১৯০৪ খ্রীষ্টাবে উচ্চশিক্ষা পদ্ধতি 

ংস্কাবের জন্য এও কার্জন যে আইন উপস্থাপিত করেন 
তাহ শিক্ষাবিক্জীরের পরিপন্থী হইবে বুঝিয়া গোখলে 
তাহার প্রবল গ্রতিবাদ করেন-- ভৎসবেও আইনটি বিধি- 
বদ্ধ হয়। ইহার পর তিনি ১৭৫ ট্রীষ্টাঝে 'পার্ডে্ট অফ্ 

। ৬২৩ 

গোখলে, গে।পাল্কঃ 

ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে প্রসিদ্ধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান 
স্বপণ করেন। তিনি রাজনীতিক আশ্দোলণে যোগদান 
কবিষা ণানাবিধ শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করেন এবং 
ভারতের জাতীর কংগ্রেলের একজন প্রধাণ নায়ক বপিয়! 
পরিগণিত হন। 

'ততৎ্কালে কংগ্রেস নেতাদের 'মধিকা'শের বিশ্বান ছিল 
যে, ধিলাতেএ রাজনীতিক মহপে ভারতবর্ষের সমশ্য। গুলি 
উপস্থাপিত করিতে পাখিলে স্থুবাহা হইছে পারে। 
বিশেষতঃ এই সমষে পালামেপ্ট-এব নৃতন নিবাচন পৰে 
উদদাণপস্থী ( নিবার্যাল ) দলের জয়লাভের সন্থাবনা 
থাকাষ জাতীয় ক্গ্রেপ গোখপেকে ১৯*৫ গ্রা্টাবে 
ইপ্ল্যাণ্ধে প্রেরণ করেন। যোগাহার সহিত কার্দ করিলে 

গোখলের প্রযাপ রাজনীতিক কোন সুবিধা অর্জন 
করিতে পারে নাহ । 

১৯০৫ গ্রীষ্টাবধে ইণল্যাণ্ড হইতে প্রস্তাবতনের পব 
বারাণসীতে অনুষ্ঠিত মহাসভার তিনি সভাপতি মনোনীত 
হণ।| এই সময় লর্ড কার্জন জনমত উপেক্ষা করিযা বঙ্গ 
দেশ বিভক্ক করেন। ইহার প্রতিবাদে বু বা্পাষ নম, 
সারা ভাবতবর্ষে বিশেষ করিষা পাঞ্জাবে ও মহাবাঞ্ে 

তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস এ যাবৎ আইন- 

সম্মত পন্থা আন্দোলন কবিতেছিল। এই পন্থা শিশ্ছণ 
হওয়ায় উগ্রপন্থা গ্রহণ করিয]! ব্রিটিশকে বাখা করিবাব জন্য 
একটি দল গভিয়া উঠিয়াছিপ। টিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি 
এই দলের নেতা হইলেও গোখলে এই মতের সমর্থন করবেন 

নাই, কাধণ তিশি বিশ্বাম করিতেন যে ভারতবর্ষ এখনও 
পূর্ণ শ্বাধীনতা লাভেব উপযুক্ক হয নই এবং ইজ 
গঙ্নষেণ্টের সহযোগিতাষই ভারতীয়দের রাজনীটিক 
ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করিতে হইবে। ইহার কলে 
রাজনীতিক ক্ষেত্রে দেশবাীব কাছে তাহার গ্রভাব ও 
প্রতিপত্তি অনেকট! হ্রাস পাষ। 

বাধাতামৃশক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তাবের বাবস্থাকল্লে 
১৯১০ গ্রীগ্ান্দে তিনি আন্দোলন আবস্ত করেন। ভাহার 
প্রস্তাব শিক্ষিত দেশবাসী আগ্রহের সহিত গ্রহণ কবে। 
১৯১১ গ্রীষ্টাব্ধে তিনি এই সম্বন্ধে বডলাটের বাশস্থাপরিষদে 

একটি মাইনের খসড উপস্থিত কবেন। কিন্তু গভণমেন্টের 
বিরোধিতার ফলে ইভ] গৃহীত হয় নাই। 

১৯১২ গ্রীষ্টাব্ষে ভারতে উচ্চপদে নিয়োগ সঙ্ছদ্ধে থে 

কমিশন (বধাপ কমিশন অন দি পাবপিক সাভিস 
কমিশন) নিযুক্ত হয, গোখলে তাহার সদ্য নিযুক্ত হন 
এবং অনেক মূলাবান তথা উদঘাটন করিষ। ভারতীয়দের 
দাবি সমর্থন করেন। 

১৭৭ 



গোগ্যা, পল 

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু ভারতীয় শ্রমজীবী ও 
বাবসায়ী স্থায়ীভাবে বাস করিত, কিন্ত ইহার শ্োতাঙ্গ 
শালনকর্তাগণেব ছুর্বাবহারে তাহারা লাঞ্কিত ও দুর্দশা গ্রস্ত 
হয়। তাহাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় গমনাগমন ব। স্থায়ী 
বসবাসেব বিকদ্ধে নানা প্রকারের বিধি-নিষেধমূপক আইন 
বিধিবদ্ধ হয় এবং ইহার ফলে ভাখতবর্সেও বিক্ষোভ শুরু 
হয়। জাতীয় কংগ্রেসের তরফ ইইতে এই আইন সম্পর্কে 
আলোচনা করিবার জগ্ধ গোখলে ১৯১২ গ্রাষ্টাবে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় প্রেরিত হন। কিন গোখপের আপ্রাণ চেষ্টা 
সবে এ বিষয়ে বিশেষ কোন? উন্নতি হন নাই । 

বাজনীতিক আন্দোপনে প্রাচীনপন্থী হইলেও গোখলে 
দেশসেবার জনা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং অনেককে 
এই আদর্শে অন্রপ্রাশিত করিয়াঞিলেন। কোনবপ 
প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক তেদবুদ্ধি দ্বারা গোখলে 
কখনই চালিত হন নাই । তাহার প্রসিদ্ধ উকি 'আজ 
বাঙ্গালী যাহা ভাবে কাশ সমগ্র ভারত তাহাই ভাখিবে 
("হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্ক স্ টুডে, ইপ্ডিয়া থিষ্ক স্ ট্র-মরো” ) 
এ বিষয়ে উাহার অর্বভারতীয় মনোগাব ব্যক্ত করে। 
মহাত্মা গান্ধী৭ গোখলেকে ভাহার বাজনীতিক গুরু 
বলিয়া স্বীকার করিতেন । 

১৯১৫ গ্রাষ্টান্ষের ফেব্রুথারি মাসে পুনা শহবে গোখপে 
লোকাঘ্বিত হন। 
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ভ্রীপদ রামচন্্র টিকেকর 

গোগযা, পল (১৮৪৮-১৯০৩ শ্রী) ফবাসী শিল্পী, 

পারী শহরে জন্ম । পারিবারিক নানা বিপর্য়ের মধো 
পাপিত হন। কিছুদিন নৌ-বাণিজোর জাহাজে চাকুরি 
করিয়া পনে এক মহাজনী অফিসে নিযুক্ত হণ। ২৭ 
বৎসর বয়সে নিছগের মাক একটি ছবি প্রদর্শনীতে পাঠান । 
ক্রমে পিসারো, মেজ] ও দেগাস প্রন্ভুতি শিল্পীদের সহিত 
পরিচিত হন। ইহারা ইন্প্রেসনিন্ট' সম্প্রদায় নামে 
পরিচিত ছিলেন । গোর্গা। কিন্ত ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত 
হইলেও চিত্রকলায় স্বাধীন পথ অহলরণ কখিতে আরস্ঠ 
করেন। 

১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্ধে চাকুরি ছাড়িয়া তিনি একান্তভাবে 
শিঞ্পচর্চায় আত্মনিয়োগ কবেন। দারিদ্রের সহিত সংগ্রামে 
তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে বাসা বাধেন। অবশেষে 
পানামা খাপ খননে কিছুদিন মাটিকা্টার কাজ করিবার 
পর মার্টিনীপ ত্বীপে পৌছান। পরে শ্বদেশে ফিরিয়া 

, গাই পেশাদারী কবির দশ করিয়াছিপেন এব 

গোটুবাষ্তম 

আসিলেও পুনরায় গ্রশাস্ত মহাসাগরে তাহিতি দ্বীপে গমন 
করেন। গ্রীন্বপ্রধান দেশের সুর্যাশে।কের প্রথরতা, রঙের 
গা এবং মানবলমাজের মধ্যে বন্ধনের আঙিশয্েধ 
অভাৰ তাহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং তাহার 
শিল্পনীতির মধ্যে এক নৃতন যুক্তির আশ্বাদ খহন করিয়া 

নে। এই নূতন শৈপীর দ্বাব! কিছু যুবক শিল্পী আকৃষ্ট 
হইলেও গোগ্যা জীবদ্দশ।ঘ ছ্বদেশে সমাদৃত হন শাই। 
দাবি্রা, রোগ ও পানাবিধ বিপধয়ের সহিত সংগ্রাম 
করিয়! এই বিপ্লবী শিষ্পী জীবনশীপা সংবরণ কবেন। 

মৃতার পরে তাহার প্রভাব এবং খাতি সংকর পরিবাপ 
হয় এবং তিনি উনবিশ শতাবীর শেধার্ধের 'একপন শ্রেষ্ঠ 
স্বাধীনচেতা শিল্পী বশিয়। গণ্য হন। 

দ্র 001) 1২৩014, 1১910 036%01111 (1843-19০3), 

বত ০01, 1954. 

নিল]ুমাধ বস্তু 

গৌজল! গুঁই প্রা্ীনঙম কবিওয়।লা বলিয়া প্রলিচ্ধ। 
উশ্ববচন্দ্র গুপের সময় (১৮৫৭ খ্রী) হইতে পাম ১৪০ ব। 
১৫০ বসব পূর্বে আবি্তি হইগ্রাছিলেন কশিঘা অগুষাণ 
কবা হয়। উঠার একটি মান গান ঈশ্বরচন্ধ সমগ্র 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোজণা গ্ুহয়েখ শ্মাণাশু 
নন্দপাল, রণু এবং বামঙ্গী হইতেই পরপতী বিখ্যাত 
কবিএয়ালাদের উদ্ধদ। অগম।ন কণা হয় যে গৌজল। 

[তিনি 

গানের সময়ে টঞ্জার বী*তে প্রথমে মহড়া ভঙ্পবে চিতেন 
এবং পরে অন্তর! পাগাইতেন, সংগত হই টিকারাম। 

দু ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্র-রচিত কবিজীবনী, ভবতোধ দু 
সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৫৮) 9. 22,106, 105101% 0 

13677911 1./190605 1 0৮6 14010666710 00100 

02100, 1963. 
ভবতোধ 

গোটুবাস্ভম দক্ষিণ ভাবীয় তার-যুক বাগ্যন্থ বিশেষ 
ইন] উত্তর ভারতীয় বাগ্যঘন্থ চিত্রা, বিপঞ্চি ও বিচিত্র 
বীণার পঙ্ক্ষি ভুক। ইহাকে মহানাটক বীণা বলা 
হয়। 

এঁতিহামিক দিক হইতে ইহাকে সাল্প্রতিক কালীনই 
বলা চলে এবং গত চার শতান্ধী ধরিয়। ইহ] জনপ্রিয় 
বৃহিয়াছে। ১৭শ শতাব্দীতে তেলুগ্ড পেখক রঘুনাথ 
নায়কের খ্রিনগর সাবিত্রী'তে «গাটি বাস্ভম” রূপে ইহার 
উল্লেখ শাছে। 

৯ এ” 



গৌড় 

তামিল শব কোড়ু অর্থাৎ যে ক্ষ বেপনাকার কাঠি 
এই যঙ্ধটি বাজাইবার জন্য ব্যবহা হয়, তাহা হইতেই 
এই নামটি আসিয়াছে: কোড়ুখাঘ্কম১ কোট্রবাদ্যম১ 
গোটুব।দ্যম | 

আকৃতিতে দক্ষিণ ভারতীয় খীণার সহিত ইঠাঁএ সাদশ্য 
আছে। ইহার লাউ নিগ্সিত খোলটি ( বা অন্তরণনকাবী, 
12501801) ও দণ্দীটি ফাপা ও কাঁঠাল কাঠ দিয়া 

গ্স্বত। এ খোলটি পাতলা কাঠের বো দিয়া আবৃত । 
বোঠে একটি কাষ্ঠেব স'যোজক (ত্রিক্গ) আছে যাহ। 
রুপা বা ঢালাই ধাতব দ্রবা ছাণা আবুত। প্রধান 
মংযোজকের মহিশ সারণী (41016 8011165 ) জন্য 
একটি পার্ধ সযোচছ্ক আআছে। দশ্্ীর অপব প্রান্তে 
স্বরধননি করিবার কীলক আছে-_ যাহার 'ন্তঃভাগে একটি 
পৌরাণিক জস্থর মুখাবয়ব (মতি) অন্কিত থাকে । দণ্তীবও 
একটি প্রত্থিধ্বন্যান্মক খোপ মাছে এবং দণ্তীতে কোনও 
ঘর্ষণ মগ্গ নাই । 

ভিন্ন বাগ বাজাইবার অন্া ৫টি "ন্বী আছে, ইহারা 
প্রধান সশাখাদকের উপর দিযা গিয়াছে এব সা, সা, 
প1, সা, পা এই কমটি ম্বণগ্রাম মুক্তরথনি যুগ্ত। মৃদু 
শন পনর তিনটি তখী পার্বতী ন'যোজকে প্রসারিত। 
মেগুলি সা, পা, সা ্বরগ্রাম পনি হুক । 

ভূমিতে স্থাপন করিয়া এই যঙ্ছটি বাজাইতে হয়। মুর 
কুপিবাব জগ্ দক্ষিণ হস্তে অনপিগ্তাল ব্যবহার করিতে 
ইয়। একি সমগে!পাকার কা্ঈখণগ্ড ( কোতু) বী দিকে 
আছে। প্রধান 'তগ্ক বা অগ্যাপ্ত তারণশির গঠানামাব 
জন্য ইহ ব্যখগত হয়। 'সনেক শ্েত্রে গ্রতিধবগাম্ুক 

তঙ্কীগুলি ( ভরফ ) প্রধান তারগুণির শীচ দিয়া গিযাছে। 

বি ৮ ন্তাদ্ব 

গৌড়, গোণ গৌডবা গোণ্ড জাতির 'ভাষাব নাম 
গোণ্তী। গোওী প্রাবিড় খের ভাষা এবং মধা-্রাবিড় 
'ভাষাগোছীর 'মন্তগত। গোড জাতির অনেকে নিজেদের 
তাষ। পবিতা।গ করিয়া] আম ভাষ। গ্রহণ করিয়াছে হুশরাং 
গড় মাত্রেরই ভাষা! গোণ্ডী নহে। সংস্কৃত 'অভিধানে 
( যেমন হেমচন্দ্ের) গোগু নীচজাতিস্চক একটি শক 
রূপে উল্িখিত। মধ্য প্রদেশের গোণুয়ানা অঞ্চপের নাম 
গোগ্ জাতির নামান্ুমাবেই হইয়াছে । উরে নর্মদা 
উপত্যক] হইতে দক্ষিণে নাগপুরের সমভূমি পধন্ত অঞ্চল 
গৌড় বা গোগু জাতির বু কাপের থাসভুমি। গোপ্ডী 
প্রধানতঃ মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট, অন্ধ প্রদেশ ও ওড়িশায় 

বল! হয়। গোগ্ীর কতকগুলি উপভাষা আছে, যেমন : 

১৭৪ 

গোও 

কোই বা কোয়!, মাডিয়া, মুবিয়া, ভোরপী, য়োটমালের 
গোত্তী, আদিলাবাদের গোর্ডী, সিরোঞ্চার গো রী, গড- 
ছিগোলির গোণ্ডী, ছিন্পপঘাডার গোষ্টী, বেতিলেব 
গোণ্ডী, মাগুপার গোণ্তী, সিগনির গো্ডী প্রড়তি। 
গোর লোকপাহিত্য 'মাছে কিন্ত নিজ কোন € শিপি 
নাই। 

ত্র 3.4. 01016150109 10112101510 90569 0) 17014, 

৬৮০1. 1৬ 800 ৮০1. 1, 0900 1, 1901) & 19227 

70011078110 9. 131770030121095, 44 (52071100016 

0০০118197০7 016 (07101 1121605, 09100009, 

1960. 

লীপংকর «শিপু 

গোগড গোগু মধ্য ভারতের সংখ্যাগব্ষি আদিবাসী । 
বস্তা জেলা ইহাদের প্রধান আবাসইমি। এতত্িন্ 
সাতপুরা মালতুমির পাবতা এলাকায় প্রধান 8 ছিন্দ য়াডা, 
বেচল, সিগুনি এবং মাগুলা জেলায়ও ইহ'বা বাস করে। 
গোএদের সংখা! মোট ৩৯৯১৭৬৭ জন । মপ্য প্রদেশে 

২৭১৫৩৪ জন | ওুড়িশাম় 9৫৪৭০৫ জপ, বিহারে ৩৩৫৯১ 

জন, মহীশূরে ৮৬২ জন, অন্ধ্র প্রদেশে ১৯৩১৮০ জন, পশ্চিম 
বঙ্গে ৭৩৫ জন এখং গুজরাতে ৮৭ জন গোওড আছে। 

গোগুরা দ্রাবিড় গোষ্ঠির অস্থভুতি! গো শের 
অর্থ খা ব্যুৎপন্তি জানা যায় না। বে হনীতরুমাণ 
চট্টোপাধ্যায়ের মতে উন্তুর গুদেশের গোত্ডা জেপাব নান 
এহ জাতি নাম হইতে আগত। গোগুবা নিজেদের 
কোই নামে অভিহিত করে। মধ্য প্রদেশে ব্হ সুঞাচীন 
কাল হইছেই ইহাদের বাস। বাজপুতণ ষ্ঠ ভা 
হই.ও দ্বাদশ শতান্দী পর্যন্ত গো দেশে রাজত্ব কব্বিযাছিপ, 
তাহার পর গোগুবাজা প্রতিষ্টা পাভ কবে। ইহাদের 
বাজহ ছুই শতাক্ধীর উপর চশিয়াছিল। গোগুরা দক্ষিণ 
দিক হইতে চটাদ| ৪ বস্তারের মধা দিয়া হয়ত এখানে 
প্রবেশ কবে। অর্ধেকেবও বেশি গোগড জাবিড ভাষা- 
ভামী। গ্রিষ়্ার্নের মতে গোওগড ভাষাতে তামিশপ ও 

কানাডীর সহিত বেশি সাদৃত্য পক্ষিত ইয়। সম্পু গাজা 
কতক গুলি সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত ছিল । কালক্রমে গে গুদের 
গাজা চলিয়। যায় ; অবশ্য বস্তারে এখনও গেোগ্ড বাজ। 
বতমান বপিয়া কেহ কেহ মণে করেন। গোগুদের 
রাঙ্জত্বকাপে নিমিত কিছু কিছু ছুগের ভগ্নাবশেষ এখনও 
ব্ঙমান। 

গোগড একটি বিরাট জাতি। ইহাদের অনেক উপ- 
বিভাগ আছে। ইহাদের আবার ছুইটি উন্নততর শাখা__ 



গোও 

বাঁজগোণ্ড ও খাটোলা। কেহ কেহ মনে করেন বাজ- 
গোগুরা রাজপুত ও যোদ্ধগোণ্ডের সংমিশ্রণে উদ্ভৃত। 
ইহার প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর অন্তভুত্ত এবং স্থানীয় 
হিন্দু চাষীদের সমপর্ধাযভূক । ব্রাঙ্মণেরা তাহাধেৰ জল 
গ্রহণ করে। অনেকে আবার উপবীতও ধারণ করে। 
কোনও কোনও জায়গায় রাজগোণ্ড ও সাধারণ গোগওদের 

মধ্যে বিবাহাদির প্রচশন আছে, তবে সবত্র নয়। খাণটোলা 
গোগুরা বুণ্দেলখণ্ডের খাটোলা জেলার নামেব সঙ্গে 
নিজেদের জড়িত মনে করে। সাগর অঞ্চলে বাজগো গুদের 
সঙ্ষে তাহাদের বিবাহ চলে। কি ছিনওযাডা অঞ্চলে 
সাধারণ গোওুরা খাটোনাদের হিন্দু ও গো মিশ্রণসন্ভৃত 
বলিয়া সন্দেহে করে এবং কোনও সামাজিক সম্পর্ক 
অনমোদশ করে না। ইহা ছাডাও গোঙ্দেব অনেক 
ছোট ছোট আঞ্চলিক বিভাগ ও আছ । কোষ| গোগুর! 
অন্ধ গ্রদেশ সীমান্তে বাস করে। তাহাদের নামও “কোই; 
বা কোইট্রবের অপশ্রশ। 

গোগুদের মপ্যে বন্তারের গোগুবাই সমধিক গুসিঞ্ধি। 
ইহারাও দুইটি শাখান বিভক্ত মাডিযা গো ও মুবিষা 
গোগু। মাডিবারা পাহাড অঞ্চলে বাস করে এব 
মুবিাদের অপেক্ষা বন্য । “মাড” কথান অর্থ পাঠাডী 
অঞ্চণ। 'মপব পক্ষে মুর” অর্থ পলাশ গাছ - যাহ ধন্সারের 

সমতল ভূমিতে প্রচুর জন্মে। মুরিযাধা সমনলবাসী। 
মান্টিয়াদের আবার দুইটি শাখা আছে শবুঝমাডের 
পাহাড়ী মাডিয়। এব" বাইসন শৃঙ্গ মাড়িয়া। এই পাহাড়ী 
মাড়িযারা প্রাণবন্ত ও নৃতাবিশাসী | বাইন শঙ্গ মাডিযারা 
একটু মেজাজী হইলেও খুব আমোদপ্রিয়। নেব সময় 
মযুরের পালক -সঙ্জিত বাইসন-পঙ্গ পরে বশিয়াই ইহাদেব 
এইরূপ নামকরণ হইয়াছে । জাঠ হিসাবে সকল গে।গরাই 
অত্যস্থ সজীব, হাদিখুশির সারন্যে মুখর ১ আমোদপ্রিষ 
এব অতিশ্িপরায়ণ । 

গোওগ্রাম সাধারণতঃ নদীর নিকটে প্রতিষ্িত হম। 
চত্ুষ্ষোণ আঙিনাকে কেন্দ্র করিয়া বাড়ি তৈয়ারি করে। 
এক বাড়িতে একাধিক পবিবার ৪ বাস করে । বিবাহিণ্ত 
ছেলের! স্বাভাবিক নিয়মে পিতা মাতার সঙ্গে থাকে। 
গোওরা ছ্ৌয়াছুস্সি সম্পর্কে অতাস্ মচেতন। অন্ত কোনও 
জাতি এমন কি ব্রাঙ্গণও তাহাদেব রন্ধনকক্ষে যাইতে 
পারে লা। 

মাডিয়া গে(গুদের পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সরল ও 
সংক্ষিপ্ত । তবে বাইসন শৃঙ্গ মাড়িয়ারা ছোট কাপড 
পরে। ছেলেরা ছোট লাংগুটি কোমরে জড়াইযা রাখে। 
নিজেদের তাত নাই বলিয়া! কাপডের জন্ত স্থানীয় তাতীদের 

*হয়। 

গো 

উপরে নিঙর করে। মেষেরাও পোশাক সম্পর্কে বিশেষ 
সচেতন নয়। উধবণঙ্গ সাধারণতঃ অনাবুত থাকে। 
নিয়াঙ্গে ছোট লুগরা পবে। তবে গলা গ্রচুর কডির 
মালা পবে। যেখাণ আদধিবামীর স*খ্াযা বেশি সেখানে 
জামাব প্রচশনও দেখা যায । গোঞ্দের চিকনি গড়িখাব 
শিল্প বিশেষভাবে লক্ষণী | বয়োঝঞ্িকীলে চিরুনি জদয়- 
বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বাধজত ৪ বিবেচিত হয়। 
যুবক-যুধতীরা পরস্পরকে চিরুশি উপহার দেয়। উপকিএ 
প্রচলন মেখেদের মধোই বেশি। 

রাজগোগুরা স্থায়ী চাষবাস করিলেও গোগুদের 
অনেকেই বিশেষঙঃ মাডিয়ার। তাহাদের চিপাচবিত জঙ্গল 
পোড়াইয| জুম প্রথম চাষ করিতে 'অভাস্ত। গোণ ভাষায় 
জুম চাষকে বলা হয “পণ্া বা “বেগুষর চাষ। বশ্ানের 
অবুঝমাড 'অঞ্চপে পে চাবেরই প্রচণন অধিক । সেজন্য 
মাভিষাবা এক জাগায় চার পাচ বছরের বেশি থাকে না। 
পেপ্া-* ॥ায চাদে কাহারও পৃথক জযি খাকে ন। 
অবুঝমাডের গ্রামেপ জমিতে গোগঠন্ব তই প্রণান। গ্রাম গবিও 
সাধারণ৬ঃ গোগিকেলশিক | [কখ বাইসন এক্ষ মাদিখানদব 
গামে একাধিক গোটা থাক | শাহপণ শ্রাম অমিশমার 
বাপাবে অধিকতণ বাশি *গ্য পলিশ হয । 

গোওড সমাজ কযেবটি গোনে পিশল | এঠ (শানশুলি 
অবশ্যই “টানে ভিত্তিক | সারকামা 00 শন, কম 

ব] সেগুন, “নৈশামা বা কুকণ হ ভতি খেত পিবেষতাবে 
গ্রচলিত। এইসব গাছ পা পাণাক ০1৮১ম মান কৰা 

এই খুলি হহাবা শ্র্থ। সারে পর্ন কাববা খাকে। 
কখনই কোন৭ আঘাত কবে না। গোঙেব সাধারণ 
নিয়মান্তযাধী গো বিবাহ শিষিগ্ধ। প্রন্ষদ্ণে গাল 
অপরিবঠিত থাকে । কিছ বিবাহের সঙ্গে মক্ষে মোয়রা 
গোকস্তবিত হয। সগোহে বিবাহ দণ্ডশীথ | সচবাঁচব 
এক গ্রামে একই গোত্রটুক্ত লে'কেপা বাপ কাণ বপিয়া 
ত্বগামে ধিবাহ হইতে পারে পাঁ। লিব হে কন9।পণ দেপয।ই 
প্রচলিত বিধি । গোণ্ড মাজে শরম বিনিখয়ে বিবাহ 
প্রচলিত আছে। বিবাহেণ সক খবচ কন্াপক্ই বহন 
করে। শ্রম শিশিময়ে বিবাহে ধবকে নিরিষ্ট সমষের লগ্ত 
কণ্ঠার বাড়িতে বিন! পাবিশমিকে শ্রমদান করিতে হয়। 
তিন হইতে পাচ বংনর এইবপ শ্রমর নিিই সময। 
কোনও কারণে বিবাহ ন! হইশে কন্তার পিতাকে এ নির্দিষ্ট 
সময়ের জন্য গ্রচলিত হারে অমনোনীতি বরকে পারিশ্রমিক 
দিতে হয়। এতগ্তিন্ন পাণ্টা বিবাহেব প্রচলনও আছে। 
এইরূপ বিবছে একট বাড়ির ছেলেমেয়ের সঙ্গে অপর 
বাড়ির ছেলেমেয়ের বিবাহ দিলে কোনিও পক্ষকেই কন্তাপণ 

১৮৬ 



গোও 

দিতে ভয় ন1। ইহাকে বলা হয় “কুটি লোটানা? | গ্রাচীন 
রীতি "্সন্সারে বললপর্বক বিনাহুবীন্চিও স্বীকৃত | স্বাভাবিক- 
ভাবে একপ বিবাহে পূর্বরাগের উত্তহাম থাকে । অবশ 
ইহার জনন গ্রামপঞ্চাষেতকে জরিমানা বাবদ টাকা দিতে 
হয। ন্বজন বিবাহ অর্থাং মামাতো বোন পিসততো 
ভাইয়ের মধ্যে বিবাহ বেশ গ্রচপিহ। এইসব বিভিন্ন 
রীতি ছাডাঁও কখন৪ কখন ৪ মোযবা জোর করিমা বরের 
ঘরে টকিযা পড়ে। বিধবা বিবাহে এবং বহ-বিবাে 
কোন? বাধা নাই । 

যৌথ পবিবাব সাধারণ সামজিক নিষম। পরিবারে 
ক্লামীই সর্বময় কর্তা । স্বীব সম্মান মাঝামাকি। মেয়েরা 
বিবাচ্ছের সময যে যৌতক পা তা একান্মভাবেই "শাহার 
বাভি'গত সম্পল্বি | ক্লীব অমতে শ্বামী উহা! বিকয করিতে 
পাবে শা। "বে হাব অবর্তমানে স্বামী ৪ পুলদের 
সেই সম্পকিতে "অধিকার জন্মায় । কিন্ত কখন৪ কোনও 
রী বিবাহ বিচ্ছোদ দাবি করিতে পাবে না। পিতার 
সম্পলিতে কেবলমাহ ছেলেদেরই অধিকার | কনা কখনও 
সম্পন্বির 'শপি লি লাভ কবে না। এমন কি প্ুন্থের 
'অবন্মানেন শয। সেই ক্ষেনে শাতপুলদর অধিকার 
অগগায। যখন কোন 9 পক্ষ উন্ভবাধিকাপী থাক শা, 
কেবল তখনই খাবা সম্পন্থি পাইখা থাকে । পৈতৈক 

সম্পত্তি সকন ছেলেদের মধ্যে সমভাবে বটনই প্রচশিত 
বিপি। 

পতি গামে এবলন গ্রামগ্রধান পাকেন, উাহাকে বলা 
তয 'মুকদম । টনি সাধাবণ *: বিচক্ষণ ও অবস্থাপন্ন 
খাঞ্ডি। গ্রমপ্রধানেণ পরউ পা? বা পুবোহিতের স্থান 
পুরোহিত ছাড। বাইগা"ব৪ গ্রামে পাধান্ত আছে । গ্রাম্য 
দঝাকে 'বাহগা? বলা হয। অস্থখ-বি্খে সেই ঝাবক- 
উুক্কতাঁক কবিবা চিকিৎসা কবে। 

গোগুসমাজে একটি বিশেষভাবে উল্লেখমোগা স স্বা 
হইল “ঘোনা অবিবাহিত ছেলেমেষেদেব যৌথ 
শয়নাগাব। কেবল শখনগ্ুই ছাডা একটি গররা্পর্ণ স স্থা 
হিসাণে ও “ঘোতুল" উল্লেখযোগা । তবে মকণ গোপগ্রামে 
ঘোতুল থাকে না। বিশেষ 5ঃ মাগুলা, বেতুল, বালাঘাট, 
ছিন্দওযাডা ই'্যাদি জেলার গোগুগ্রামে কোন« “ঘোত্ুপ' 
নাই। চাদা জেলাব মাভিয়াদের মধ্যে এবং ০স্তাবের 
মাড়িয়া ও মুরিষার্দের ঘোতৃল বিখ্যাত । কোনও কোন ৪ 
গ্রামে ছেলে ও মেষেদের জন্ত পৃথক পৃথক ঘোতৃপ থাকে । 

কিন্ত মুরিয়া ঘোহুলে ছেলেমেযেদেব যৌথ অবিকাখ। 
ঘোতলে'র দলপতিকে বলা হয় সরদার কোতওযাব বা 
কার্ধনির্বাহক, সকল অনুষ্ঠানের কা । 

গোগ 

ঘোত়লের ছেলেদের বলে চেলিক' আর মেয়েদের 
মভিয়ারি? | বাছের খাওযা দাওয়াব পর তাহারা মকলে 
একে একে ঘোভুলে সমবেত হস । ঘোতলে প্রথম প্রবেশ 
উপলক্ষে কোন 9 'মহষ্টান হয না-কিন্ধ ঘোহলে আমা 
বাধ্যতামুশক এবং কেহই কোনও কানুণে ঘোতলেব 

নিয়ম কানন অগ্রাহ্া করিতে সাতসী ভয় ন1। ঘোতুল 
সংগঠনে মুরিযারদের রাজনৈতিক সাচতনতা লক্ষণীয় । 
বয়োগ্যেষ্ঠ একজন দপপতি নির্বাচিত হয। তাহাকে নলে 
শিলাদার বা "চালা ৭'-- সেই ঘোতলের ছেপেমেষেদের 
প্রধান নেতা এবং চেলিক ৪ মতিযাবিদেব পণ্রিচাণন। 
কবে। গালাও'ব পবের স্বান 'দেওযানের) 'তাহাণ পু 

একে একে গইতী?, হশালদার', হবেদার'। কোত যাও" । 
ইহাদের প্রত্যেকের নির্দি্চ কাছ আছে। মেয়েদে৭ 
কতকগুলি পদে নিযুক্ত করা হয যেমন, চালানিন?) 
“তহশীলদাবিন। “কো তগুযারিন? ইতাদি। তাভাদেরও 
নিদিষ্ট কাজ থাকে। গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক ও র্থ- 
নৈতিক কাজকমে দনপর্ন আহাব সাগীদেপ লইয়া সহায়ত 
করে। মাডিয়া ঘোডল অবশ্য এমন স্থল" বদ্ধভাবে সংগঠিত 
জয় । 

গ্রামে গ্রামগ্রধান ও গ্রাম-পুরোহিভ দুইটি তিন্ন পদ 
থাকিলে আনেক ক্ষেতে দেখা যণ্য একই বাক্তি উভম পদে 
আমীন। গ্রাম পুবোহিত গোধদেব পুজ।-অর্চনা ইতাদি 
শার্ধ সম্পাদন কবে। অবশখা গোওদেব পর্দমত খুব স্পষ্ট 
নয। তবে তাহাদের গচ্ছন্ন াবে হিন্দভাবাপন্ন বলা চলে। 
মখ। প্রদেশের কোন৪ কোনও গোগুগ্রামে ছোট ছোট 
গৃহদ্বতা থাকে, তাহাকে বপে ছদাব পেঙ্ক'। গৃহম্বামীব 
ঘরে , টিপ পারে এই দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকে । এতঙ্তিন্ন 
গ্রুত্যক গ্রামে পবিন সাজা গাছের নীচে পেঙ্কারা? 
থ'তক। অনেক সময় হড়িতে সিছুর মাখাইযা ৮হাদে ও 
বা পাবাধণর্জেও নাম পুলা হয। চন জেলাতে 
চুদার পেস্ক' পৃ প্রচলিত আছে , কিন্ত বস্তাবে এই পূজার 
প্রচলন নাই । সেখানে তিনটি দেখত] প্রধান - ধরিতী- 
দেব, গোত্রতদেবতা বা পেন এব গ্রামমাতকা। গোগরা 
লঞজদের “ভূম” অর্থাৎ ধখিত্রীব সন্তান বপিযা মনে করে। 
প্রতি গ্রামে গাছের নীচে গোত্র-দেবতা ও গ্রামমাতৃবার 
পূজা হয। গাছের নীচে দেবতার গরতীক হিসাবে পাখর 
বা পাথরের সুপ অবশ্ঠাই থাকে । বাইসন শৃঙ্গরা 'ভূম'কে 
বপে পবমী?। অনেক মময ভিনটি দেবতাই একীভত 
হইয] যায। মাডিয়ার| ধবিজ্রীকে গ্রক্কৃতি এবং গোত্র- 

দেবতাকে পুরুষ-শক্তি'র প্রকাশ বলিযা মনে করে। এই ছুই 
জনের আশীধাদেই জীবনের প্রবাহ ও ক্রমবুদ্ধি রক্ষিত হয়। 

১৮১ 



গোন্, গ্রধ্ষ 

গোঅদেবতার পৃজাবীকে বলে “ওয়াধাই' বা 'মছুল ওয়াদাই' 
(1১৭০1 ৬/9745.)। কতকগুলি সমান্তরাল কাষ্ঠখণ্ড 
এক সঙ্গে বাশ বা সাজ! গাছ দ্বার! বাধিয়। গোত্রদেবতার 
পরিকল্পনা করা হয। পরে তাহাকে মযুরর পালক 
ইত্যাধি ছাবা সন্জিত করা হয়। এইভাবে কাষ্ঠখণ্ওড 
সাজাইযা 'অপতদও', পটদেও? ইত্যাদি অন্যান্য দেখতাদের 
পৃ্মা দেয়! হয়। বাইসন-শূঙ্গীরা প্রধানতঃ প্রকৃতিকে 
শক্তি কল্পনা পূজা কবে- যেমন বণদেবতা, জলকামিনী 
--বা নদীর দ্রেবতা ইতা'দি। 

শবদেহ দাহ করাই নিখম। তবে অস্বাভাবিকভানে 

মৃত্যু হইলে সমাধিস্থ করাহুয়। বস্তাবে চাব দিন অশোচ 
পালন করা হয়। পবিবাধবগ এ কষদিন কাজে !বরত 
থাকে । দাহের সমঘ মুতকে পুব-পশ্চিমে শোয়ানো হয । 
চার দিনের দিণ বা "তাহার পবে কাঠ বা পাখর দিয়া 
সমাধিস্তন্ত নিসিত ভয। এইসব ধ্রিধাকর্মে আঞ্চপিক 
গ্ভেদ ৪ বিতিন্নতা প্রচুর | মাগুপাতে গো প্ুবা দশ দিন 
অশৌচ পালন করে। তাহাদের মধো একটি বিশেষ 
উল্লেখযোগা বিষয় হইল শেষকুতোর ঞ্যাকর্ষে কুটুষ্ষদের 
উপস্থিতি একস অপবিহাধ । তাহাদের বলা হয "নাট? | 
তাহারাই শবাখার বহন কে এবং সম্রিষ্ট যাবতীয় খা 
কবে। মামাতো ভাই বা ভাগিনেষ মুতের অস্থি স"গ্রই 
কবিরা দশ দিনের দিন জলে বিসর্জন দেয। সামাঞ্জিক 
ভোজে 'নাট' বা কুুম্বদের বিশেষভাবে সমাদৃত করা হষ। 

দীপাঁশি-ঘোষ 

গোত্র, প্রবর ব'শের পূর্বপুরুষ খবিব নামানুসারে গোত্র- 
নাম প্রচলিত, মেমন কাশ্বাপ গোত্র কশ্বপ খধিব ব'শ। 
হিন্দুর আন্র্নানিক জীবনে গোত্রের স্থান বিশেষ ওকাতপুন | 
ধাহার! একই গোত্রের অন্ত 4 (-সগোত ) তাহাদের 
মধ্যে বিবাহ শিষিদ্ধ। সআ্ীলোক বিবাহের পর স্বামীর 
গো লাভ করে। 

বৌধাযন আৌতনূকে আট জন গোর প্রবর্তক খষির 
নাম পাওয়া যায ভরছ্াজ, জমদ্প্রি, গৌম, অত্রি, 
বিখবামিত্, বসিষ্ঠ (বশিষ্ঠ), কশ্বপ এবং দ্মগন্ত্য । উত্তবকালে 
বহু পরবর্তী পুরুষের নামে গোত্র গ্রচপন করা হচ্ক। 
শ্রোতন্বত্র রচনাকালেই মুল আট জন খধি হইতে বহু 
গোত্রের উৎপন্রি হইয়াছিণ। আপাতদৃষ্টিতে এই নূতন 
গোত্রগুণির সহিত মূল গোত্রকার খষির সম্পর্ক বাহির 
করা অসস্তব। তবে সাধাবণতঃ প্রবরের নাম হইতে তাহা 
নির্ধারণ কর] যায়৷ 

গ্রবর শের দ্বার! গ্রাচীন পূর্বপুরুষ খধিগণের নাম- 

গোদাবন্ধী 

তালিক] বুঝায়। এই তাঁপকাগুলি বহু প্রাচীন এবং 
বৈদিক যুগ হইতেই এইখুপিকে যঞ্ছের সময় পড়া হয়। 
গুত্যেক প্রববরে এক, ছুই, তিন বা পাচ জন খধির নাম 
থাকে । যথা, কাশ্ঠপ গোবের কাশ্প-আবংসার-নৈঞ্রব | 
জাতুকর্ণ ও পাশর গোছের যথাক্রমে বাসিষ্ঠ (বাশ )- 
আত্রিজাত্রকর্ণা এখং বামিষ্ঠ (বাশিষ্ঠ )-শাক্তা পারাশর্ষ 
প্রভৃতি । শেষোঞ্জ ছুই প্রববে বসিষ্ঠের ( বশিষ্ঠ ) অপত্যের 
নাম থাকা গোর গ্রবঙক খমি বসিচের ( বশিষ্ঠ ) নাম 
পাণ্ধা গেল ও গোএ দ্রইটিৰ অভিগ্রহ্থও প্রতিপন্ন হইল। 
সাধাবণতঃ একটি নাম গোবপ্রবতক আদি খধিগণের 
একজনেব অপত্যের নাম হইয়া থাকে | ছুইটি প্রববে একটি 
নাম সাধারণ থাকিশেই তাহাদের সমান প্রবর বলিয়া ধব। 
হয়। সমান প্রবর পুক্ষ ও ত্রীব মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধি। 

বালা দেশে খওম।নে কন্যা সম্প্দাণকালে বর ও 
কনার গোএঞনামেখ সঙ্গে গ্রবর উল্লিখিত ৫ইযা খাকে । 

ধর্মশাগ্র গ্রন্থগুপিতে ব্াঙ্গণের গোছ লইয়াই অধিক 
আলোচনা হইযাছে। কনিয পৈশ্তা ৪ এদের গোহ কুণ- 
পুরোহিতেব গোর অনপারে স্থিব কাব নিণেশ আছে । 
বৌদ্ধ 9 নৈনগণের মধ্যেও গোছবিচাবেব পিিয় পাওয়া 
যায। প্রাচীন বোমাণগণেপ মখে গো। «ব মন্ডপ বিআাগের 
নাম হিল “জেন্স? | 
দ্র গোনপ্রবধনিবন্ধকদগমূ, মহল, ১২০০১ 4১ ৬, 
100170, [1151019 0) 101,2177650165, 01 1], চ০00113) 

194]. 

দ্ীপৰ ৮১1৮1 

গোথিক ভাষাগোঠী ভ্ 

শোর ফাইলেখিয়া € 

গোদ্ধাবরী দাক্ষিণাত্যের এই প্রপিদ্ধ নদীটি ভারতের 
পবিত্র নদীগুপির অন্যতম | সিগ্গপুকষসেপিত এই নদীতে 
সান করিলে গোমেধ যজ্ের ফল ৪ বাস্থুকিলোক লাভ হয় 
( মহাভাবত, বনপর্ব, ৮৫1৩৩-৩৪ )। বাজ যুধিছির তীর্থ- 
যাত্র! প্রসঙ্গে এই সাগবাতিমুখী ণাদী সমীপে গমন করেন। 
(এ ১১৮1৩)। রামচন্দ বনবাসকালে দগুকারণ্যে গোদাবপী- 
তীরস্ত পঞ্চব্টীতে দীর্ঘকাল বাস করেন (রামায়ণ, আণা- 
কাণ্ড ১৫।১২)। ধর্মকার্ধানষ্টানের সময় অন্যান্ত নদীর সঙ্গে 
গোধাবরীকে পুজার জপমধ্যে অবস্থাম করিয়! উহাকে শুদ্ধ 
করিবার জন্য আবাহন করা হয়। 

সীতানাথ গোত্ামী 

এই স্থবিশাল নদী পশ্চিম্ঘাটে উৎপন্ন হইয়া 

১৮৭ 



গোদাবনী 

দাক্ষিণাঁত্যের পৃ পরাস্ত পর্বন্ত গ্রবাহিত হইয়াছে । পবিত্রতা, 
ও প্রয়োজনীয়তার দিক দিষ] সিন্ধু ও গঙ্গার পবেই ইহার 
স্বান। হহার দৈর্ঘ্য ১৪৪০ কিশোমিটার (৯০* মাইল ) 
এবং ইহাব উপত্যকার বিস্তৃতি প্রায় ২৮০৫০ বর্গ কিলো- 
মিটার (১১২২০* বর্গ মাইল )। মহাবাষ্ের নামিক 
জেলার জ্যাক গ্রামের নিকট দক্ষিণ-পুব দিকে প্রবাহিত 
হইয়াছে। নাসিকে প্রবেশ করিবার পূর্বে ইহা সংকীর্ণ 
পার») উপত্যকার মধ্য দিযা এবং আরও পুবে নিক্সতর 
৪ অধিক মৃত্তিকাময ভূমির উপর দি প্রবাহিত হয। 
নাসিকের ২৪ কিপে।মিটার (১৫ মাইল) পরে ইহা 
ইগ|ৎপুরী পর্বতাগত দাশ পীর সহিত দক্ষিণ তীরে মিপিত 
হয এবং ২৭ কিলোমিটার ( ১৭ মাইল) পরে দিনদোরী 
হইডে আগত কাঁওভা শদীর সহিত মিপিত হয। এই 
ছিতীয় সংগমে শান্দেৰ নামক স্থানে নর্দীটিতে জলসেচের 
জন্য খাধ দে ৪য। ংইযাছে। নেজসার নিকটে দক্ষিণ তরে 
ইহ| আাকোনাণ পবত হইতে আগত প্রশঙারা ও মুলার 

সন্মিপিও জণাধাবার মহিত মিলি৩ হয়। 
পাউখাতণ 1 € ন্ষান) প্রাচীন নগরী কাম তীরে 

আঠএম কবিধাব পব গোদাখরী খাম তীরে পূর্ণা ও দক্ষিণ 
তীবে ম্ধীব। ৪ মানের নদীর সি ৩ যথাক্রমে মিলিঠ হয। 

সিপোগ্কাণ পরে হহ। প্রাণভিতার সহিত মিটিত হউয|ছে, 
ইহাধ পরেই *দীটি একটি সুম্পষ্ট দক্ষিণ পূর্বমুখী ধাক "য় 
এব” ৭৮ বিলোমিশার (৩০ মাইন) পরেই বস্তার 'অঞ্চল 
হইত আাগত হন্দাবতা ৫ তাল ণাপির সহি ন মিশিত 
হহযাছে। গোধাবরী নদীব শিপ অশে নদীবক্ষ ১ 
কিপগোমিটাব হইতে ৩ কিশোমিঢার পধন্ত বিস্তৃত ৪ 
বালুকাবিস্তীর্ণ এব” মধ্যে ছুঈটি স্থানে শিশাখপ্ডেৰ শ্রাচীর 
বাবা বিচ্ছিনন। ইহা পখার্ধা «৭ গধেনগঙ্গ। (বেহুগঙ্গা ) 
নদীব মাধামে সাঙপুবা মাপভুমি এ নাগপুরেব সমতপ 
ভুমির সমগ্র দলধাগ্রার এক বিশাল অংশ গ্রহণ করে। 
মিবোগ্ধার কিছু পরে গোগাবখী শববী নদীব সহিত 
মিনিত হু এখং স্ুবিস্তীর্ণ সমতল ভূমির মধা দিয়া 
শাস্যছাবে প্রবাহিত হইবার পর পবখাট পণধতমালায় 
প্রবেশ করিবার সক্ষে সঙ্গেই ইহাব প্র$তি সম্পূন পরিবর্তিত 
হয় এবং ভহ1 বন্ধুব পার্বতা ও স্থুগভীর গিরিখাত সহি 
করিয়া পধতমাপা অতিক্রম করে । ইহার পবেই ৫শাধাবণী 
স্থপ্রসারিত উপত্যকাত্ঘ মাঝে মাঝে দ্বীপ শ্যঠি করিয়া 
বিস্তীর্ণ হইয়া! যায়। এই অঞ্চলটি তামাক উৎপাদনে জগ্য 
বিখ্যাত অঞ্চল । বাজমন্্রীব কিছু পর হইতে ব-দ্বীপ আর্স্ 
হয়। এইখানে নদীটি ছুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়-_ 
পূর্বে গৌতমী গোর্াবরী ও পশ্চিমে বশিষ্ট গোদাবরী 

গোধুলি 

স্প্রশস্ত দীর্ঘকাল-সঞ্চিত পাললিক ব-ঘ্ধীপের ছুই পার্থ দিয়া 
বঙ্গোপসাগরে গিণা বিলীন হইয়াছে । এই দ্বিভাগের কিছু 
পুূবে দৌলাইখখমে একটি বিশাল নাধ থাকাৰ ধন খাল 
ছাবা! এই স্ুবিস্ৃত ব-দ্বাপের জঙ্সেচণ করা হয। 

ধ-ছরাপের মুখের বাধটিকে অভিঞ্ম করিয়া খালপথটি 
নাব্য, কিন্ত গোদাখরীব উন্চ 'অ শনাব্য নভে। 

পূবে গোদাবরী ব-দ্বীপে বহু গুপপশাদ ফরাসী ৪ 
ইংরেজ উপনিবেশ এবং বাণিজ্য কেন্জু ছিল, বিস্ক শাখ- 
গ্রশাখাগুলি 'অবঙ্ষেপণ দ্বারা শুক হইয়া যাওয়াশ বাণিজ্জ 
কেন্দ্রগুশিব পতন হইয়াছে। 

বছ্পে যে স্বিশাল বাধ বুহিরাছে তাহার নিকট 
হইতে তিনটি খাল বাতির হহয়া অসংখ্য শাখা গ্রশাখায় 
বিতক্ত হহয! সমগ্র অঞ্চলকে (২৯৪৮০ হেক্টব খা ৬৬২০০০ 
একব ) সেচন করিন্ছে। প্রধান খাপগুলি ৭৮৮ কিলো 
মিটার (৪৯৩ মাইপ) দীর্ঘ ও ইহাদের শাখা-প্রশাখা 
৩০৮৬ কিলোমিটার (১৯২৯ মাইল) দীর্ঘ । 

শল্তুরা ব? 

গ্োধুলি স্ধাস্তেএ পরেও বেশ কিছুক্ষণ পর্ধন্ত আমরা 
বিছুঢ। হ্থের আলো পাইযা থার্চি। এই সমঞকে 
গোধুনি বলা হয়। হহ খামুম গুলের উব্বন্তরে ভাসমান 
অসংথা ধুশি ও দল-কণা হহুতে প্রতিফলিত ও বিস্ছুপি ত 
সর্ব আপো। এই আপোর তীব্রতা ক্রমে ভ্রমে কমিবা 
অবশেষে অবনুপু হয়। আযাস্ত হইতে গোখুপির আরছ। 

আধ, জ্যো হবিজ্ঞাশীদেব সিপ্ধান্ত অচযাধী, মখ) আকাশে 
শুধু চোখে যঙ্ট প্রভার তারা (তারা ত্র) দেখা গেলে 

গোধু। এব অবসান। 
সথধোদযের পৃবে গোধুশির শন্টরূপ একট পরব থাকে, 

ত।হাকে উধা বলে। উবার সুচনা হয় যখন স্ধ পৃ 
দিগন্ত রেখাব ১৮০ দুগহের মধ্যে আসে, আর স্থযোদযে 

উষার পরিসমাপ্বি। 
গোধুলি খা উথার দৈর্ঘ্য সংত্ত্র সকল সময়ে এককপ 

নয় - স্থান ৪ ভারিখ অন্থযমী তাহার 'তারতষা হয। এই 
দৈর্ঘ্য সাপেক্ষ কম হয নিরক্ষ অঞ্চলে, আর মেক 
অঞ্চলে স্বাপেক্ষা বেশি। ২১ মাচ ও ২৩ সেপ্টে 

প্রথমোক্ত অঞ্চলে গোধুলি বা উখার স্থাধিত্বকাল মাত্র 
একঘণ্টা বারে! মিনিট ১ শেষোক্ত অঞ্চপে ছয় মান ব্যাপী 

ধাত্রির গ্রথম ছুই মাস ধরিয়া! গোধুলি গ শেষ দুই মাস 
ধরিয। উদ্া। 

পৃথিবীর কোথাও কোথাও বৎসরের কোনও কোনও 
মমযে গোধুলি মধ্যরাত্রি পর্বস্ত বিস্তৃত হয়, আর গোধুলির 

১৮৩ 



গোনিওমিটার 

অবসানেই উধার সুচনা হয়। এই অবস্থায় সাবাবাত্রি 
ধরিয়াই কিছুটা আলো পাওয] যায । অক্ষাংশ (ল্যাটি- 
টিউড ) ৪৮০৩৩-এর কম হইলে এই ঘটন] সম্ঠব নয। 

রমাতোধ সরক।র 

গোনিওমিটার কেলাসের পার্খকোণ মাঁপিবাব যগ্থকে 
গোনি ওমিটার ধলে। ইহা প্রধানতঃ ছুই প্রকারেন-_ বড 
কেলাসেব জন্ত ম্প্শ গোনিওমিটার ( কনক গোনি৪- 

মিটার) এবং ছোট কেলাসের জন্য প্রতিফপন গোনি ৭- 
মিটাখ (রিফ্লেক্টিং গোনিওমিটার )। 

ম্পশ-গোনিগুমিচাবে একটি অতশাঙ্কিত আর্পবু্চের 
কেন্দ্রে কীলকবি€্ দুইটি কুপাব থাকে । কপার ছইটিব 
স্পর্শে কেলামের দুহটি তল (ফেস) আনিলে উহাদের 

মধ্যন্থ পার্থকোণ জানা যায । 
প্রতিফলন গে।নি ৪মিটানে কেপাম-ধারক এব ভাহাকে 

কেন্দ্রীকবণের ও চাখিটি বিভিন্ন অংশাঙ্কিত বু পুখাইবার 
ব্যবস্থা থাকে । সমন্থযসাধন ৭ কোকাস কধিখার ব্যবস্থা 
“সংবলিত একটি অক্ষিকাবক ( কলিমেটর ) ও একটি 
দূরবীন আছে । কেলাসধাবকের কেপাসের দুইটি বিভিন্ন 
তলে অক্ষিকারক হইতে আগত আলোকবশ্মির প্রতি- 
ফলন দুরবীনে দেখিয! টহাদের মধাস্থ পার্থকোণ নির্ণয় কবা 
হয়। 

বর্ধমান কেলামের পরিমাপ, কেলাসকে নিদিই দিকে 
কাটা, মণিকে পালিশ করা, আলোক বশির সমাবর্ভণ 
(পোলারাইদেশন ) মাপা, বঞ্ছন-বশ্মি বিশ্লেষণ, অণু- 
বীক্ষণের সহিত ব্যবহার প্রভৃতির জন্য বিশেষ বিশেষে 
গোনিওমিটার তৈষানি কবা হয়। 

পাকীরাম চন্দ 

গেপথ ত্রাণ গোপথ ব্রাঙ্গণ অথর্বেদের একমাত্র 
ব্রাহ্মণ । যজ্জীম বিধির মালোচণ। এব যঙ্জীয কর্মেব স্তুতি 
সাধারণতঃ বেদের ত্রাঙ্ধণ অশের বিষয়বস্ত। কিন্তু 
গোপথ ব্রাহ্মণের শেতে এই নিষমের কিছু ব্যতিক্রম দেখা 
যায়। যেমন অথধবেদ স*হিভায় আতিচারিক মঙ্ধের 
প্রাচুর্ব থাকিলেও গোপথ ব্রাহ্মণে অভিচার কর্মের প্রসঙ্গ 
নাই বলিলেই চলে । এজন্য এই ব্রাহ্মণ অন্যান্য বেদের 
ব্রাহ্মণ হইতে বিশিষ্ট | ইহা বৈদিক যুগের একেবারে শেষ 
ভাগে রচিত বলিষা মনে হয়। কোন৪ কোন৪ পণ্ডিত 
ইহাকে কল্পগ্রস্থগুলিরও পরব] বলিয়া মনে করিযাছেন | 
অথর্ববেদের শৌনকীয় শাখার ব্রাক্ণ হইলেও গোপথ 
ব্রাঙ্ষণে পৈগলাদ শাখার মন্ত্র উদ্ধত হইয়াছে। 

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী 

পূর্ব ও উত্তবভাগে বিভক্ত গোপথ ত্রাঙ্গণের পূর্ব ভাগে 
হত বর্ণনা, অথবব্দয় খত্বিক ব্রঙ্গার মহিমা কীতন, 
গুকাব ও গাষন্ী মন্ধ্ের মিম] ব্যাথা?) ব্রক্গচারীব কর্তব্য 
শিকপণ, ভণ্ড, অঙ্গিরা, অথবা গুড়ত্তি খধি সম্বন্ধে 
আলোচনা ইত্যাদি নিষয় স্থান পাইযাছে। ইহ ছাঁড] 
কষেকটি যজ্ছের সামগ্রিক তাৎপর্য ব্পকের মাধামে ব্যাথা! 
কবা হইযাছে। এই ভাগে অথবধেদ ঘোব এবং শাস্ত 

--এই ছুই উপাদানে গঠিন বলিয়া বণিত হইয়াছে। 
ইহাতে উপনিষদ্রে ভাবধাবাব যথেষ্ট পবিচষ মেলে। 
পূব ভাগের দুইটি অশ (১ ১, ১৬ ৩০ ১ ৩১-৩৮) তন 
উপনিষদ হিসাবেও গৃহী৩। 

পূব ভাগেব যে স্বকীম বৈশিষ্টা দেখা যাষ তাহা উত্তর 
ভাগে নেন ফুটিযা পঠে পাই । ণ্হ ভাগে বিবিধ কর্ম 
বিষয়ে এবং আথবণ মঙ্ষেব গ্রযোগ সম্থঙ্গে« কিছু সমালোচনা 
আছে। উর ভাগটি বশ পরিমাণে অন্যাগ্থ বৈদিক 
গ্রন্থ হইতে স-গৃহীত বিষষেব সাহাযো বচি৩। 

*গক তএচ।ধ 

গোপা বাছণমা তা দ্র 

গোপাল পাণবশদ্র 

গোপাল উড়ে গ্রীষ্টাথ উপপি'শ শতাব্ধীব ঠ শীষ দশকে 
কঢক জেলার জাজপুবে চাধী পবিধানে জশ্ম। পিতা 
নাম সুবুন্দ কহ | ঠকন বদমে টিকা শায ফল বিণ 4 
ঘবর| জীবিকা নিবাহ কবিঠেন। একদিন টাপা কণ। 

ফেরি কারবার সময তাহ।ব মিষ্ট কবে আরুছ হইখা 
ববাদ্গারের রাধামোহন সবকার কতৃক স্থাপিত বিতাহণ্দব 

যাবার দলের কর্তৃপক্ষ শাহাকে মাঙান কবেন বং 
তিনি হ1?5 যোগদান করেন। হবিকিষণ মিশ্র নামক 

একছগন ওস্ত।দধেখ নিকট তাহাকে সম্গীও শিক্ষা দেওয়া 
হয়। পবে তিনি ভাগভাবে বাশা আধত্ত ববিযা 
বাজ শবকষ্র বাড়িতে শ্রিগ্যান্ুণ্দণ যাত্রার প্রথম আপবে 
মাপিনী সাঙ্গিয়। নৃত্য গীতে বিশেষ খ্যাতি অজন করেন। 
বাধামোহনের মুত্র পণ তিনি নিজে দশ গঠন করেন 
এবং কৃতিত্বের সহিত নৃঙশভাবে বপায়িত খিগ্াহণ্দর 
যাত্রার 'অভিণয করিতে থাকেন। প্রায় চল্লিশ বখ্লর 
বয়সে তাহার মৃত্রা হয। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। 

বাঁজেখর মিত্র 

গোপালচজ্জ চক্রবর্তী (১৮৩২1-১৯*৩ রী) পো গোপাল 
নামে সংগীত সমাছে হবিখ্যাত এবং উনবিংশ শতকের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক। তীহার জন্ম আহুমানিক ১৮৩২ 

১৮৪ 



গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

্্টাব্ধে এবং মৃত্যু হয় কলিকাতায় ১৯০৩ খ্রাষ্টাব্দে। 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আহকৃণ্যে গোপালচন্ত্র সংগীত 
শিক্ষা বিশেষ স্থযোগ পান। বারাণসীর এঞ্পদ পুণী 
গোপাশপ্রসাদ মিশ্রের শিক্ষাধীনে প্রধানত তাহার সম গীত- 
জীবন গঠিত হয়। গোয়াপিখবেব স্বনামণন্য খেয়া গাষক 
হস্নু খান নিকটে ও গোপালচগ্র শিখিবাছিশেন। স'গাত 
জীবনে তিনি মহ[বাজা যতীপ্রমোহনেব প্রধান সঞ্াগায়ক 
ছিলেন। তাহার সংগীতকতিগ লক্ষণীয বৈশিষ্ট্য এই ঘষে, 
তিনি ধ্রুপর্দ, খেখাশ ও টগ্প1-- তিশ অঙ্গেই পারদশী। 
তিনি কশিকাতাব অগ্ততম আদি খেখাপ গাষক ॥ ভাহার 
শিষাদের মধ্যে অন্ধ গাষক সাতকডি মালাকব, পাপ- 
চার্দ বডাপ, বামপ্রসন্ন খন্দোপাধাম ( বিধুপুর ), শশা 
কর্মকার (রুঞ্চনগব ), আপাউপাীন খা ( থম জীবনে ) 
বাবিকাগ্রসাদ? গোগাশী ( পখম জীবনে), বিনোদ রু্জ 
মিন (শোভাবাজার ), প্রদেত্রনারায়ণ দেব ( ৭ট্াপি) 
“২৮৩ উল্েখষোগা | 

দু দিশীপ€ুখাব মুখোপাধ্যায়, 
কশিবা ঠা, ১১৫) 

স্গীতের আসবে, 

এপ্পীপণুন পে আশাগাৰ য 

গোপালচজ্ৰ চট্রোপাদ্যায় (১৮৭৩-১৯৫৩ বট সু 
চাকষসক দ জমা সী এব শিকিধচা বিজ নে পরখ।াতি 
গবেষক । চব্রিশ ধগন। ৫ শাৰ স্সখচধ গ্রামে আদি 
বাসস্থান ছি । শ্রখথন পীবনে তি নইিখান অনাসো সিষেশন 

ফখ দি কাণটিতখশ শর" সায়া এ এব কাপমাই বেল 
( খতমানে মাছ দি বর) মেডিক্যাল বলেছে অবৈ শিক 
অধ্যাপক ছিলেশ। শিবা তা বিখবিদ্যাশদের ৫পাগে- 
লাগিব অবৈত্শিক ন্সধ্যাপক, কলিকাতা মেডিক্যাপ 
কপেদেব প্যাথপজি ৪ পাাকটিবিঞলাজর সহকারী 
'্মধা(পক ৬খং পরে সব্ক।বেব সহকাবী বাকটিবি“পজিন, 
কপেপ তিনি কর্ম করেন। 

গোপাশচন্ধ ১৯১৭ গ্রষ্টাকেহ কালাজণ সংক্রান্ত মৌসিক 
গব্ষেণার জণ্য বিশেখ খা ঠশাত কবেন। মালেবিয়া 

ও যক্ষা সম্পর্সে তাহার গবেষণামূলক আলোচনা হুবিদিত। 
সার্থক গবেষণাব স্বীরুি স্বরূপ লগ্ুনেৰ রস ইণ্ইটিউট 
তাহাকে ফেলো শিবাচন কবেন। 

ম্যালেরিয়া পুবীক্করণের উদ্দেশে তিশি সেপ্ট'প 
কো-অপারেটিভ আযাটি ম্যাপেরিয়। সোসাইটি গঠন 
করেন। সমগ্র বঙ্গ দেশে এই সমিতির শাখা-প্রশাখা 
ছভাইয়া পডে। সোসাইটিখ মুখপন্র “সোনার বাংলা" 
মালিকেরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। মংশ্য 

তা ৩২৪ 

গোপালচন্ মল্লিক 

চাষ ৪ নদী-সংন্ান সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধার্দি লেখেন। নিজ 
গ্রাম স্থখচরে তিনি কুটির শিল্প সমিষ্ি গঠন কবেন । তিনি 
২২ বংসর পানিহাটি পৌখসভাব কমিশনার ছিলেন । 

তাহার উদ্বেখযোগ্য রচন|: “রোমান্স অফ দি 
গাানজেটিক ডেপটা+, 'মড।ন সাধেন্টিঘিক এগ্রিকালচাব 
'অ)া% কে|-অপাণেটিভ 9ষাটার সাপ্রাই এবং একো 
অপাঞেটিভ মার্কেটি ডেযারি" হোম ক্যাধটি ম্যাগ 
কটেজ ইপ্ডাঠিড | 

মে।গেশচল বাগল 

গোপালচজ্জ্র বন্দ্যেপাধ্যায় 
গ্রুসিথ সগাঠছ ও ঞপদাচার্দ। কাশীশ্ে ইহাব জন্ম 
এপং গ্রগনম জীবন সেইখানে অত্বাহিত। কাশতেহ 
নি পিঙিন কলাবতের অধীনে স্গীত শিক্ষা কবেন। 
বীশকাব মিঠাঈলাবের শিকট খেষান ৭ কিছু 
ঞ্রুপদ, ঢগ্পা গাণক বাখব আলীর নিকট টগ্জা এব 
(শে বণমে ক'শবালী ) অঘোবনাথ চঞ্বতীব নিকট 
পপদ ও ভঙ্গন _ংহাহ ,গাপালচন্দেব প্রধান ক স'গীত 

শির্দা। শাহ] খিন্ন ক্রপণী হরিণাবাদশ মুখোপাধ্যায় 
ধপদী ছপেশশান বাখ, খেঘাশ গাঁশক বহমণ্ খা, খেখাল ও 

টপ্পা গাম ৯ লঙ্মীকান্ত ভইাধেব শিকটেও কিছুকাল 
শিক্ষা প।ন | উপবন্ধ যোধ সিং এব" বিনাযক্দ মিশ্রেব 
'ধীনে তবলা শিমা৪ বন্নে। মাটীতত এমন বন্ুনুখী 
শিক্ষাপ1কশেত আসবে গোপা ন্চন্ত্র ধপরী পেত গুণপনা 
গপশন কারতন। উন্বর জীবনে প্রধানতঃ কলিকাতাবামী 
ছিলেন, কি মুড ভয কশিতে । তাহার তুল্য বাগ সিদ্ধ 
15২ ৩?শ লয়ে পাবদশী পণ গাঘক অধিক ছিলেন লা 

দ্র দিশীপকুমাব দোপাধ্যাম। সংগীতের আসবে, 
কলিকাভা, ১৯৬৫ । 

( ১৮৭৭-১৯৪১ গ্রী) 

দিনপ্বুমার মুখোপাধায় 

গৌপালচক্দ্র মল্লিক (১৮৩৮১৯২০ খু) গুলি মুদ্গ- 
বাদক। নিমাই চঞ্বশীব শিখ অদজ্ব।ম মখোপাধ্যাষের 
নিকট গোপালচন্দ গুধমে মুণঙ্গ শিক্পা করেন এবং পরে 
মুদঙ্গ।চাখ মুবারিমোহন গুপেব শিয়া হন। তাহ] ভিন্ন 
তিনি ছন্দে 'অধিকতব অভিজ্ঞতা লাভের জন্ত বাধাশসীতে 
অবস্থানপূবক ধপদ ও শিক্ষা কবিযাছিনেন। হাহাব অধীনে 
চচ1 কাবম। ভাহার ডে পুত বিপিনচন্দ্রও কতী ম্বাঙ্গী 
রূপে এমিছি পা করেন। ভাহার কনিষ্ঠ পুজ ( বিশ্বনাথ 
রাও-এব শিষ্ত ) বিনোৌদনিহারী ধপদ গায়ক ছিলেন। 

দিলীপবুমার মুখোপাধ্যায় 

১৮৫ 



গোপাল নায়ক 

গোপাজ নায়ক ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে নিবাম ছিল 
বলিয়। শোন। যায়। তাহার জীবিতকাল সম্পর্কে কোনও 
প্রামাণিক তথ্য পাওয়। যায় না। ফকীকল্লাহ্ প্রণীত 
ফারসী 'বরাগদর্পণ' গ্রন্থে (১৬৬৬ শ্রী) ত্বাহাকে নায়ক 
গোপাণ বলা হইয়াছে । এই গ্রন্থ অন্রসারে জানা যায় 
তিনি সুলতান আগাউদ্দীন খিলজীব রাজত্বকালে 
থানেশ্বরেখ অন্তর্গত কুরক্ষেত্নে আসেন এবং এ স্থযোগে 
বু শিহা সমভিব্যাহারে দিলীতে 'আসেন। স্থলতানের 
সম্মুখে তিনি ছয় দিন গান কবেন। সপম দিনের অনষ্ঠানে 
আমীব খুন্রৌ-এব সহিত কাহাব একটি প্রতিযোগিতা 
হয়। ইহাতে গোপাল হরগীত ও স্বববঙ্ণী প্রবন্ধ গাহিয়া 
শোনান এবং প্রভাবে খুসরৌ, কন্ুল ও বমিৎ নায়ক 
ছুই প্রকার গান করেন। সংগীতবন্ীকরের টাকাকাব 
কল্লিনাথ তাহার টীকাম বলেন যে গোপাপ বত্রিশটি রাগ ৪ 
তাপে নিবদ্ধ গগ্যাত্সক ভ্রমর নামক খস্তিক শ্রেণীব 
বাঁগকাদন্ব নামক প্রবন্ধের অনষষ্ঠান করিতেন । 

খঙ্রোশ্বর মিত্র 

গোপালপুর ১৯০১৮ উত্তব এবং ৮৪০৫৬ পৃৰ। 
গভিশা রাজোর গঞ্জাম জেলায বহবমপুর তালুকের অন্তর্গত 
গোপালপুর বঙ্গোপসাগরের তীরে একটি ছোট শহব ও 
স্বান্থাকর স্বান। সাগরপষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চ'ঠ। প্রায় 
৩০৪৮ মিটার (১০ ফুট )। ইহার মোট ময়তন 
২*৫৬ বর্গ কিলোমিটার (১ বগ মাইণ )। ১৯৬১ খ্রীষ্টাবের 
আদমশ্বমার অনযায়ী এই স্বানের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫৩৬ 
জন। 

উপকূল বাণিজ্যে গোপালপুর ব্রিটিশ ইঞ্ডিষ| হিম নেভি- 
গেশন কোম্পানি কর্তৃক পুর্বে ট্রিমার বন্দব হিসাবে বাবহৃত 
হইত, কিন্ধ পরে বেপগাডির প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
বন্দর হিসাবে ইহার ক্রমাবনতি ঘটে । নিকটবর্তী রেপ ওয়ে 
স্টেশন খহবমপুব গোপালপুর হইতে ১৯ কিলোমিটার 
(১০ মাইপ ) উত্তরে এবং কলিকাতা হইতে ৬০ কিপো- 
মিটাব (৩৭৫ মাইপ ) দক্ষিণ-পশ্চিমে দঙ্ষিণ-পূর্ ( সাউথ- 
ঈন্টার্ন) রেলপথে অবস্থিত । মোটরপথে কলিকাতা হইত্তে 
গোপালপুবের "দুরত্ব প্রায় ১০৩৭ কিলোমিটার ( ৩৪৮ 
মাইল )। 

গোপালপুবের জলবায়ু যু ও সমভাবাপন্ন। শীত ও 
গ্রীষ্মের সবোচ্চ তাপমাত্রা! যথাক্রমে ২৮৯০ সেন্টিগ্রেড এবং 
৩৫*৫০ সেটিগ্রেড, সধনিয় তাপমারা! যথাক্রমে ১৬:১০ 
সেটিগ্রেড এব" ২২৮০ সেন্টিগ্রেড। বাৎসরিক গড় 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১৮৫৯ সে্টিমিটার (৪৬৬৯ ইঞ্চি )। 

গোপালভাড় 

একমাত্র ব্ধাকাল ব্যতীত গোপালপুরের আবহাওয়া! প্রায় 
সব খতুতেই মনোরম ও আরামদায়ক । গোপালপুরের 
সমুদ্র এবং বিস্তীর্ণ বেলাভূমি ভ্রমণকাদীদের নিকট খুবই 
আকর্ষণীয় । 

গোপালপুরের নিকটবতী অনেকগুলি দ্রষ্টব্য স্থানের 
মধ্যে বরকুলের নিকট চিহ্কা হ্রদ (৮৮ কিলোমিটার বা ৫৫ 
মাইল ), উষ্ণ গন্ধক প্রন্মবণ “তপ্রপানী? (৬৭*২ কিশোধিটার 
বা ৪২ মাইল) রাসেণকোপ্তার জলাধার (৯৬ কিলোমিটার 
বা ৬ৎ মাইল ) এবং তারাতারিণী (৪৩২ কিলোমিটার 
বা২৭ মাইল) গোপালপুরের মহিত মোটরপণে যুক্ত । 
ইহা ব্তীত গোপালপুরের গোপাপজীর মন্দির, বহরম- 
পুরে হম্মান মন্দির, সঙানারায়ণ মন্দির ও ঠাকুবানীর 
মন্দির উলেখযোগা | এই স্থানে কয়েকটি রোমান কাাথপিক 
গির্জা আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধো প্রচলিত 
ভাষা ৭ভিয়া এব তেনুগড -ই'রেজী ভামার৪ কিছু কিছু 
চলন আছে । গোপাপপুবে একটি পোন্ট ৪ টেলিগ্রাফ 
'মফিল আছে । 
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স্ুবেশ নবকীৰ 

গোপাল ভট্ট বৃদ্দাবণেব ছয় গোস্বামীর অগ্ভতম | “হরি 
শক্তিবিলাস" নায়ক বৈষ্বব স্ৃতিগ্রন্থে গোপ।ল ভট্টের নাম 
ম"কলয়িতা বূপে ও সনাতণ গোম্বামীব নাম উহার 
টাকাক।র কপে পাণযা যায় । গোপাশ ভট্ট কৃষ্ণকর্ণামুতের 
কৃষ্ণবল্পতা নামে টাক লেখেন । উহাতে ভাহাব পিতা 
নাম হরিবংশ ভট্ট দেখা যায় । অষ্টাদশ শতাব্ীতে নরহবি 
চক্রবগী লেখেন যে গোপাপ ভট বেঙ্গট ভট্রের পুন্ন। 
গোপাপ ভট্ট নিজেকে প্রবোধানপ্দের শিষ্য বিয়া পরিচয় 
দিয়াছেন। শিবা আচার্ধ গোপাল ভট্রেব নিকট দী্গা 
গ্রহণ কণেন। বৃন্দাবনে শরাধাবমণের সেবা গোপাপ ভট্ট 
কর্ঠৃক প্রবতিত ছয় । তিনি 'বৃদ্দাবন যমক" রচনা করেন। 
বারাণসীর বিখাত পণ্ডিত প্রকাশানন সরম্বতী (প্রবোধা- 
নন্দ) ইহার পিতৃব্য ছিলেন বপিয়া অনেকে মনে করেন। 

বিমানবিহরী মনতুমদ|র 

গোপালভাঁড় নদিয়ার রাজ! কুষ্ধচন্দের সভাসদ্ এবং 
হাশ্তরসিক ছিসাবে অনেকে গোপাপ্ভাড়কে এ্তিহাসিক 
ব্যক্তি বলিয়া মনে কবেন। কিন্ধ ঈমসামঘিক ইতিহাসে 
তো! দুরের কথা৷ উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয্প-চতুর্থ দশক 
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গোপী 

পর্বন্ত গোপালভাডের নাম কে।থা ও পাওয়। যায় নাই। 
বটতলা হইতে প্রকাশিত বরহন্য-গল্পের ও চটুকি-ঠাট্রার 
বইগুলিতে গোপাপভাডের প্রকাশ আবির্ভাব ঘটে। 
বটতণার আধরে যখন গোপালগাডের সঙ্গজা হইতেছিপ 
তখন কলিকাতায় গোপাল উডের যাত্রার খুব পসার। 
হয়ত সেই শ্ত্রেই কোনও অঞ্চলের গোপাল নামক 
বাক্যবাগাশ পসিক গোপাশভাডের সাজ পাইযাছিলেন। 
গোপালভাড নামটি হইতে গোপালের জাতি ৪ বুৰ্তি 
কল্পিত হইয়াছে নাপিত। কিন্ধু নাপিত ক্ষুর ভা লইয়া 
জাতিখুক্তি করিলেও কোথা ৭ কধাপি মে “ভা” নামে 
খাত, পরিচিত 'শথব। উল্লিখিত ঠইযাছে বপিষা জানা 
নাই | আসপে ভাড অর্থে-- বথন্ধপী নট (সংস্কৃত 'ভ৭ ), 
বাশ্পায় ষে নানাৰপ কথায় মনোরঞ্জন বা আোঙ্বামোদ 
করে। উভাডেব ণই কাজ হহপ ভাডামি। 

রফ্চন্দেব সভাষ গোপালহাড ছিপ প1 বটে কিন্য 
এমনই একজন সঙাপদ ছিলেন । তিনি ভাড ছিলেন না, 
ছিলেন শ্খিশালী, সাহসী, চড়ুর ৪ বাগ্বিদ্ধ বার্তি। 
ইভার শাম শকবতবঙ্গ | ইনি ছিপেন মহারাজার পার্থচব, 
শরীরবক্দী। কৃষ্ণণন্দ ৪ ভাহার সভাষ খটিত, গোপাল 
ভাব কোনও কোন ৭ টটকি-গপ্প মালে শশকরতরঙ্গেবও 
হদ্ধা স্ব । শংকণতবঞ্গেব বিষে একটি সংঙ্ষিপ প্রবন্ধ 
প্রথম সখ্যা 'দিগ্দশন” এব £থম সংস্কবণে (১৮১৮ খা) 
বাহির হভযাছিপ | তাহা হই ইহার পরিচয মিশিয়াছে। 

বঙপা হহতে প্রকাশিত গোপাশঙাডের বহগ্ত লহপী 
কালে কালে পুষ্টকাৰ হইয়া থুহদাকার ধাবণ করিয়াছে। 
ইহাব মধ্যে অনেক ব্যকির ও অনেক স্থানের চতবতাব ও 
বিদগ্ধ বাণীর স*যোজণ খটিযাছে | তাহার বেশিব ভাগই 
গ্রাম) মাঝে মাঝে অশ্লীপপ। বু কোনও কোনও 
টটুকি কাহিনী & উক্তি চমৎকার, উজ্জল। যেমন “সভা 
অন্ধা” “কাদে সাপ' হত্যার্দি। 

শুনার দেন 

গোগী গোগী শব্দটি গোপ-স্ত্রী মান্তরেরই বোধক হইলে৪ 
সাধারণতঃ ব্রজনুন্দরী $ঙ্প্রেমমধী গোপরমণীগণকে 
বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি রক্ষণার্থক গুপ্ ধাতু হইতে 
নিষ্পন্ন হইয়াছে । যে সকপ রমণী কৃষণকে বশীভূত কবিধার 
উপযোগী প্রেম বা মহাভাব রক্ষা করেন তাহাবাই গোপী। 
মহাভাববতী কুষ্প্রেয়সীধিগেব মধো পাধাই প্রধান। 
মহাভাবস্বক্মপিণী বাধার একমাত্র কাধ কষ্ণসম্থৈক- 
তাৎপর্ধময়ী মেবার দ্বারা রষ্ের গ্রীতি বিধান করা । 

বনুকান্তা ব্যতীত রসিকশেখবর কৃষ্ণের সেবার উপযোগী 

গোপী 

রসবৈচিজ্রোর লাম ঘটিবে না এবং লীলার পুষ্ট হইবে না 
ভাবিয়! লীপাসঙ্গিণী বাধাই অস্খ্য গোপী কপে মান্সপ্রকট 
করেন। গোপাগণ ভাহাঁব কাধবাহ বপ। গোপার! 

নিজেদেব সখের প্রতি উদাসীন। তাহাদের নিজ লিজ 
দেহের মান ভূষণ এন' কৃষ্কে চাহাদের অঙ্গসঙ্গদান 
শুধু কৃষণকে সখী করিবার শিমিন্ত ১ আগ্মন্তখের নিমিন্ 
নহে । কুষ্জ গোপাকে প্রাণেশ্বরী বলিবা সঙ্োধন করিলে ৭ 
গোপী ভাবেন যে, তিনি তাহার দাসী হইখাই কতার্থ। 
রাধাব শ্যায় গোপীরা৭ কের স্থখ ব্যতীত শ্ন্য কিছই 
কামনা করেন না। তাভাখ| বাধার প্রাণসখী । পরম্পরের 

মধ্যে গোপনীম কিছুই নাই । সবীবা বাঁধ! কাষেণ লীপার 
পুহিবিধান করিতে ব্যস্ত, কষ্চেব সহিত রাধিকার মিলন 
এব" সঙ্ভোগ ঘচাইতে পাবিলেই তপু । ভগবান রুফের 
নিক গোপীদের দেহদান এব কষ্চকর্তক তাহাদেব 
দেহাধির সম্ভোগকে কামক্তরীডা বগা চলে না, কারণ বামের 
তাৎ্পয নিজের ইন্দিষ-প্রি। এই ক্রীড়া শ্বাথগন্ষহীন 
প্রেমেব বিলাস বৈচিত্রী বিশেষ | প্রেমের তাৎপয নিজের 
স্থখ নহে, প্রিষেব গ্রীতিসম্পাদণ । গোপীদের ক্বিষষক 
প্রেম কুন্ডার প্রেম কিবা দ্রাৰকার মহিষাদিগের £ে মর ন্যাষ 

স্বার্থপ্রস্থত কি"বা স্বার্থমিশ্রিত নহে । কুজার মণুশাবতির 
মধ্যে রুধ্কে সঙ্গোগ করিবার ইচ্ছাই গুধান উপাদান। 
মঠিষীধিগেব কষ্কবতিতে পত্ধীহ্থের অতিমাণ এব, কখন 
কখন ৭ সঙ্গোগতষা ৪ পরিলক্ষিত হথ , কিন্ধ গোপীদিগের 
ক্ধনতিতে কম্থথবাধনা কিংবা পরীহাতিমানেব গন্ধমাতর 9 
নাই । গোগাদিগের এই বতিব চবম পরিণতি শুধু 
রাধ।ছেহই ঘটিখাছে। গোপীগা রুষেরেই ম্ববপশঞ্ডি | 
তাই। দর সহিত ক্রীডারস আন্বাদনে রুষ্ের আক্মাবামতাব 
হানি হখ না। গোপীদের মধ্যে ধাহাব। মনাদি কাপ 
হইতে বাস্তাভাবে কসবা করিতেছেন-_ তাহারা শি গা- 
সিদ্ধা গোপী , আব যাহাব। সাধনপ্রভাবে সিদ্ছিলা 
করিষ। ব্রজে গোপীত্বশাভ করিয়াছেন তাহাবা সাধনসিখা 
গোপী। কষ্চসেবাব প্রকাবভেদে গোপীিগকে সখী এবং 
মঞ্জবীতে বিভভ্ত করা হয। সবীরা নিত্যসিদ্ধা ও মঞ্বীরা 
সাধনলিদ্ধ।। মগ্জধীরা সখীদেব ন্যাষ অঙ্গদানাদির দ্বাব। 

কুষণসবা করিতে প্রস্তত পহেন। বাধা রুষ্ধের মিপণের 
এবং সেবাব আন্রকুপা সম্পানই তাহাদের প্রধান কাজ। 
তাহারা সকলেই বাধাব কিন্ববী, অস্তবঙ্গমেবার অধিকাবিণী 
এবং সথীদ্দের অপেক্ষা! নানবয়স্বা। ললিতা, বিশাখা প্রভাতি 
সখীর! প্রায় বাধা সমজাতীযা। তাহাদের কষ্ঃসেবা 
স্বাত্থ্যময়ী। মঞ্চরীদের সেবা আন্রগত্যমযা | 

সুধীন্্রচ্ত্র চত্রবতী 
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গোপীচন্্র 

গৌঙীচজ্্ নাথ ধর্মের গুরুগণের আলৌকিক শক্তি- 
মাহাত্মা প্রচারের উদ্দেশ্রে ত্রিপুরার অন্তঃপাতি মেহেবকুলেব 
বাজ গোপীচন্ত্র বা গোবিন্দচন্দের সন্গাস গ্রহণের কাহিণী 
অবলম্বনে কয়েকটি পল্লীগীতি বা গাথা রচিত হয়। প্রধানতঃ 
এগুলি পূর্ব ও উত্তব বঙ্গে ( অধুনা পু পাকিশ্ঠান ) 
নাথযোগী তক্তগণ কর্তৃক গীত হইত এবং মুমলমান তঞ্জগণও 
ইহাতে অংশ গ্রহণ কবিত। এ বিষমে একাধিক পুথি 
পাঁওয়। গিয়াছে । কাহাব দ্বারা গ্রথমে এই সকণপ গান বা 
গাথা রচিত হইফাছিল জানা ন। গেলেও এতিহাসিক 
অতিমত অন্তসাবে গোবিন্দচন্দ্র একাদশ শতকে বংমান 
ছিলেন এবং গাথাগুলি তাহার তিরোধানের মশ্াক্ক গবেই 
বচিত হয়। বিস্তর পাঠান্থব সবেও এগুলি যে একই 
গাথার রূপাস্থর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই | কাহিনীটি স-ক্ষেপে 
এইকপ : গোপীচক্দ্রর মাতা মযনামতী তাঙাব গ্তক্চ 
গোবক্ষনাথের কপাধ অন্ন বধসেই মহাজ্ঞানের অধিকাধিণী 
হন। যোগবলে তিনি জানিতে পারেন যে াহাব 
একমাত্র পুত্র গোপীচন্্র স্পা এব সে যি নিজে মহা জ্ঞান 
অর্জন করিতে না পারে তাহা হইলে উনবিশশ ব্খসর 
বয়সে তাহার মুভা শুণিশ্টিত। এ আহাজ্ঞান পাও 
করিতে হইলে তাহাকে শীচবুলিসম্প্ন অতেঠকিক- 
শক্তিধর হাড়িপা সিদ্ধাই-এব শ্িয গ্রহণ কবিষ। 
সন্গ্যাপ লইতে হইবে। অনিচ্ছাসত্বেত মাতভ়-প্রভখবে 
গোপীচন্দ্রকে ১২ বৎসরের জন্ব সন্নযাম লহতে হয়। 
সন্গ্যাস গ্রহণের পর হাডিপা-র প্রবোচনায় গোপচন্খকে 
নানা প্রকারের ছুঃখ-কষ্ট সহা করিতে হয় শসন্নামকাপ 
অতিবাহিত করিয়া গোগচন্ু রাজসি"হাসনে পুন: প্রত্িষ্ঠিত 
হন। 

গোপীচন্দরের এই গীত বা গাথাগুপি বঙ্গ দেশে প্রা 
অতি আধুনিক কাশ পধপ্ত জনপ্রিয় ছিশ এবং স্থানীয় 
কবিগণ এই মুল গাথার উপর নিজ শিজ কবিত্বশক্তি 
প্রয়োগ করিয়া ইহার বছুণ গচারে সহায়তা করিধাছিপ। 
কিছু কিছু রূপাপ্তরিত হইয়! কাহিনীটি উত্তর ও পশ্চিম 
ভারতের প্রায় সবত্রই নি নিজ আঞ্চলিক ভাষায় বস ভাবে 
গ্রথিত হুইয়া নাথ ধর্ম গ্রচারে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। 
গোবিন্দচন্দ্রের গীত মযুরভগ্জে পা ওবা গিয়াছে । উহ ওভিয়া 
ভাষায় লিখিত। ভাগপপপুর, কাশী ৪ পাঞ্জাব গ্রন্ভৃতি 
অঞ্চলে হিন্দী ভাষায় বিরচিত “সিহরকী গোপীচান্দ) 
“পছুমাব।, €গোপীচন্দ, রাজাকে খেল? প্রভৃতি কাব্য নাটক 
বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। মহারাস্্রীয় কবি মহীপতি এই 
কাহিনী অবলম্বনে তাহার 'সন্লীলাম্বত' এবং পুনার 
আগাজী গোবিন্দ 'গোগীটাদ নাটক" রচনা করিয়াছেন । 

গোপীমোহন ঠাকুর 

গুজবাতে৪ গরবা নাঁচের সভিত গোপী্ঠাদের গান স্থানীয় 
তাষায় গীত হুইয়। থাকে । 

দ্র দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গতাঁষ| ও সাহি"্ঠা, কলিকাতা, 
১৩৫৬ বঙ্গাৰ , কল্যাণা মল্িক, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস 
দশন ও সাধনপ্রণালী, কলিকাতা, ১৯৫০। 

কলা।শী মলিক 

গোগীন।থ সাহা! (১৯০৬-২৭ গ্রী) বা'লাৰ সুপরিচিত 
বিল্লবী। জন্মস্থান শ্রবামপুর । পিতার নাম খিজয়কৃষ্ণ 
সাহা । শৈশবে শ্রুবামপুবেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। 
কি্ধ অসহমোগ আন্দোলনে উৎসাহিত হইয়া বিদ্যালয় 
ত্যাগ করধেন। পরে গগপি বিগ্যামনিব, কলিকাতাৰ 
সরন্ব গী লহিব্রেরি ও প্রেস, দৌপতপুর সত্যাশ্রম, বধিশাপ 
শংকরম্, ট্টন্তবপাডা সিষ্ঘাপা» প্রভৃতি গুশিঠানে বিশিঃ 
বিপ্রবী নেতাদের সংশ্পশে আমেন । এই মমঘে কপিকাতার 
পুলিশ কমিশ্না চাক্স ঢেগার্টের অশ্যাচান এ নিগ্াতিনের 
কাহিনী শ্বনিযা গোঁপীলাথ তাহাকে হ গা কাল সকল 
শৃহণ কবেন। "সবশেষে ১৯২9 খ্রীষ্টাের ১১ জাঞযারি 
পাক ঈ্ট ও চৌবঙ্গী বোঙেব সমোগ স্থলে টেগাট এমে 
কিলবান কোম্পানির ডে সাহেপকে গুলি কবেশ। ধা 
পত়িঘা হ্িণি আমপন্ম সমখ্ণ কক আঙম্ম* €ণ এব, 
স্বীকাব কবেণ যে, চ্গার্ট সাহেববে হতা কগা* শাহাব 
উদ্দেশ্য চিপ । ১৯২৪ গ্রগাকের ১ মাঃ ইহার ধাসি *হয। 

এই বৎসবেই সিরাজগবে বগীঘ প্রাদেশিক বন্নারেন্সে 
গোপানাথেল মবদেশগ্রেষের জখ্রদ্ধ উনেঘ কবিন] একাট 
প্রস্থান গৃহীত হয়। 

ঘল্ন।ণ চাটাপাৰ)য় 

গোগীমোহন ঠাকুর (১৭৬০-১৮১ন গ্রা) কলিকাতা 
পাখুরিঞাখাটার ঠাকুর বশে ১১১৭ বঙ্গাবে দানবীর 
গোপীমোঠণ জন্মগ্রহণ কবেন। তাহার পিতা ঠাকুব 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা দপনারাঘণ ঠাকুব ব্রিটিশ সরকাবেব 
অধীনে চাকুরি করিতেন। পু্ও পিতার হ্যাষ সবকাবের 
অধীনে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

গোপীমোহনের বিছ্যাবন্তা বতমুখী ছিপ। তিনি নান! 
ভাষা ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে নিজেকে ব্যাপৃত 
রাখিতেন। সংস্কৃত, উদ পাপী, ই'রেজী, ফরাসী ও 
পগীজ ভাষার তাহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। 

দানশীলত। ও আশ্রিত বাৎসপ্য গুণের জন্ত তিনি বুল 
খ্যাতি অর্জন করেন। প্রচুর অর্থব্য় করিয়া মূলাজোড় 
গ্রামে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ও ব্রপ্গমরী দেবীর যুতি প্রতিষ্ঠা 

১৮৮ 



গোপীধন্ 

করেন। তৎকালীন হিন্দু কলেজ (অধুনা প্রেসিডেশ্সি 
কলেজ ) স্থাপণার্থে প্রচুর অর্থদান করিয়া তিনি হিন্দু 
সমাজের কুঞ্ছতাভাজন হইযাছিলেন। সম্গীত ও কবিতার 
প্রতি তাছার অসাধারণ অন্রবাগ ছিল। ১২২৩ বঙ্ষাবঝে 
তাহার মতা হয়। 

দ্র কালিদাস মুখোপাধ্যায়) গীত-লহবী,কলিকাতা১১৯০৪। 

অক] সেন৭ 

গোগীযন্ত্র ৩৩-শ্রেণীর এক তারা বাচ্যন্ব বিশেষ । সগ্রস্থি 
সার্দচস্ত পখিমিত সক বশধপ্ডের প্রান্তে আনন্দলহরীর 
খোপের মত একটি অশাখু নিরিহ খোপ সাপগ্ন করিযা 
তাহাতে আনন্দপলহবীব রীতিতে একটি লৌহ তার সংগগ্র 
থাকে। তাএটি মপা ভাগ অবস্থিত ও একটি প্রান্ত অখপ্ডিত 
প্রান্তে কীপক-পদ্ধ ও অপবটি খোলে আবদ্ধ থাকে। 
তাপেখ অপব প্রান্ত উঞ বংশ্দণ্ের অবিকুত ভাগে 
প্রোবিত একটি বীশকে স'বদ্ধ থাকে । যস্থটির মধ্য ভাগে 
দশিণ হপ্তের তর্জনী বাদ পিযা 'অনা সব অন্ুলিব সাহায্যে 
ধবিখা তঙ্লীর খাখ। "ভারে গাধা ও কবিষা বাজানো হয়। 
ন্ন্পুশির প্রসারণ ও গাঞুঞনে হহার স্কবের উ নিন্নতা 
প্রকাশ পাণ।  এঠ যঙ্ধটি, বিশেনত বীরইমে, বাউল ৪ 
[তক্ষুকেরাহ বাবহাব করিয়া থাকে । “মানন্দলহবী” ৪ 
একার) দ্ব। 

প্রযৃণ শির 

গেোপুর,। গোপুরম্ প্ুবেশপথের নিকটে বা উপবে 
নিমিত অদ্র।ণিকা বিশেষ, 'অমরকোষে প্রদত্ত শোপুলের 
সজ্জা পুপনাবন্ধ গে(পুবন্? ( অমধ, ২২, ১৬) এবং 
'ছাধমানে তু গোপুরম্ (৩৩ ১৮২)।  কৌটিপীয 
অর্থশাগ্ত্রে বপা হইযাছে-_ প্রাকাবেব উপর হহতে প্ুবেশ- 
হারের উপর পর্যন্ত ঠিন চতুর্থা'শ পধন্ক উচ্চ মকবখুখারুতি 
গোপুর নির্মাণ কতবা (২৪।০৫৩)। ইহা ব্যতীত 
রামায়ণ, মহাতীবত, কামিকাগম, মানসাপ প্রভৃতি গ্রশ্থ 
হইতে প্রতীয়মান হয় যে গোপুব বলিতে বিশেষভাবে 
মন্দিরের গ্রবেশপথেব সন্ুখে নিমিত দ্বাবশাপা বুঝাইত না। 
গ্রানা?, নগব বা বিহারের প্রবেশপথেব উপরে বা সন্নিকটে ও 
গৌোপুব নিগ়্িত হইত। ইহাদের যে কোনটি পরপর 
পাঁচটি সমকেন্দ্রিক প্রাঙ্গণের প্রত্যেকটির সম্ুথেই গোপুর 
নিষষিত হইতে পারে। ইহাদের পারিভাষিক নাম যথাক্রমে 
প্রথম প্রাঙ্গণের বা অন্তর্মগুলের সম্মুখেব গোপুর- দ্বার- 
শোভা, দ্বিতীয়-_ ঘারশালা, তৃতীয-__ দ্বাবপ্রাসাদ, চতুর্থ 
-ছ্বারহম্য এবং পঞ্চম মহাগোপুর । এই পাচ রকম 

গোপেশর বন্দ পাধ্যাকস 

গোপুরের প্রত্যেকটিকে আবার ছোট, মাঝারি এখ* বড 
_-'এই তিন ভাগে ভাগ করা যায । এই পনের রকমের 
গোপুরের অতি বিশদ বিবরণ প্রাচীন স্থাপত্য শাস্ 
মানসারে দেওয়া আছে। শিখব, সুপিকী, গলকুট। 
কুদ্ূনাসী, মহাঁনাপী ইত্যাদি শ্বাপভোর আঙ্গাস।বে 
গোপুরগুণিকে আবার দশ ভাগে ভাগ বপা হহযাছে। 
বিভিম্ন গীতি অন্সারে নিমিত গোপুবের নাম শ্রতোগ, 
গরবিশাল, বিঝুকান্ত, ইন্দকান্ত প্রদ্থতি। 

এই সকন প্রকার গোপুরই ১ হহতে ১৬ বা ১৭ ওপ 

পর্পপ্ত হইতে পারিত, ইহার মধ্যে ১ হইত ৫ এল পর্ন 
নির্শানের বিষয় শ্প্িশাবে বলা হইযাছে। বিভিন্ন গোপুবের 

মানপাতিক মাপ, প্রতি পের দৈর্ঘা, গ্রস্থ এক উচ্চতা ও 
অপ"করণের পুষ্থান্তপুঙ্থ বর্ণনা দে পয ভইগাছে। অভান্ুত 
গভগৃহ,। কক্মসকল, স্তন, প্রাকাব। হম্যতপ। হশাল ও দ্াব 
গুভৃতির নির্মাণ ৪ অপস্থানেৰ বিশদ আলোচনা কনা 
হযাছে। গোপুর প্রধানত) দক্গিনী শ্বপতাবীতির বৈশিষ্টা 
এবং সম্থবনঃ পল্লব স্বাপ তাশ্লৌ হইতেই ইাব উদ্ভব এব 
আমবিকাশ | দাক্ষিশাত্যের বিভিন্ন যু'গব স্বাপতান্টিত 
পগালোচনা করিলে গোগুরের বমবিকাশ লঙ্গা বৰা 
যাধ। এপোরাষ ঠকলাম মনির এই ভ্রমবিকশেব 0 শীষ 
পর্ধাযে পড়ে । বঙমানে দান্সিণাল ভিন্ন অন্থান এ5 বিশেষে 
স্থাপতাশৈ লীর কোনও শিদশন লাই । মাছুবাশ মাশাক্সী 
দেবীর মন্দির), ভাঁঞাগেব নটবান্দ মণিদবি *$তিতে 
শিমিও গোপুব দশকেব সনম ও খিশ্য জগাঞত পব। 

অমপকো ষ, অন্রনিপুরাণ,কাটিপীয় অর্থশাপ্র, কামিকাগম, 
র/শ/্ণ, মহাভার৩) মানস।র শিপি এব কুদপক হাম্প 
অন্ত* সন, সণব রঙ্গনাগ টিপি, মঙ্গলগিবি স্ষ্ঠ লিপি, 
চেত্রাশু পিপি, কুষদেবধাষের কোঝবিছু লিপি, সদাশৰ 
বাষেব ঞষ্পুর লিপি গ্রষ্ৃঠি বহু গ্রন্থ ৪ *লখেনু 
মধ্যে গোপুবের উল্লেখ রৃহিযাছে । মালাবগ্পী তালুকেব 
লিপিতে উতৎ্ককীণ শ্লোক-_ মহাবীর শ্রচিক দেখবয় নৃপতি 
ধরিতী-বধুর 'হুষণম্বৰপ শোভন শোঁপুব -স'বালত সদর 
শুরঙ্গ নগবীতে বাম কবি তন' - পাঠ করিল এ বিষয়ে 
কোন? সন্দেহই থাকে না যে, মণ্দিবেধ প্রবেশ পথ ব্যতীত 
নগরাদির সম্মুথেও গোপুর নিমিত হইত । 

পীলে 

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৬২ শ্বী) মাধুণিক 
কালে বিষ্ণুপুর ঘরানার সুপরিচিত এ্্পদী এব" উল্জ 
ঘরানার গীতি রীতির শ্রেষ্ঠ প্রব্ড। পি"! অনন্তপালের 
অধীনে বাল্যকালে প্রথম সংগীতশিক্ষাব্র আবস্ত, পবে জোষ্ঠ 

১৮৯ 



গোবর্ধন 

ভ্রাতা বামপ্রপন্গের নিকট এবং কলিকাতায় গুরুপ্রপাদ 
মিশ্রের নিকটে 9 শিক্ষা কবিয়াছিলেন। সংগীত জীবনে 
দীর্ঘকাল খধমান মহারাজ।র সভাগায়ক এবং কলিকাতাষ 
“সংগীত মংঘ' র অন্যতম সংগীত শিক্ষক ছিলেন। “সংগীত- 
বিজ্ঞান প্রবেশিকা" মাসিক পত্রে অন্যতম সম্পাদক এবং 
আনন সংগীত পত্রিকার শেষ পখায়ে সম্পাদক থাকেন। 
তিনি বাংল। ও ব্রজ ভাষায় অনেকগুলি গান রচনা কবেন 
এব" তাহার কষেকটি গ্রামোফোন বেকর্ডও আছে। 
দংগীত-চঞ্জিক।' (১ম, ২য ভাগ ), 'গীতমালা” “তাণমালা” 
“গোপেশ্বব-গীতিকা” বিহুভাষা গীত” গীত দপণ” “ভারতীঘ 
সংগীতের ইতিহাস? (১ম, খ্য খণ্ড) ইত্যাদি সব্লিপি 
পুস্তকের তিনি বচয়িক] | 

দ্র ধিশীপকমার মুখোপাধ্যাম, বিষুপুব ঘবাণা, কপিকাঁত।, 
১৪৯৩৩ । 

দিলীপ্বৃম।র মাগাপাধ্যায় 

গৌবর্ধন মখুরা দেলার অন্য বুন্দাবন হইতে ২৯ 
কিলোমিটার (১৮ মাইল ) দুরে অবস্থিত পরত | রুষ্েব 
আদেশে ইন্দজ্যজ্ঞ নিবারণ কবিয়। ব্রজবাশীগণ গিপিযজ্ঞের 
অর্থাৎ গোব্ধনগিবিব পুজা প্রবণ করিলে ত্ুদ্ধ ইন্স 
সপ্তাহকাপ বুদ্দাবনে প্রভূত বৃষ্টিপাত করেন। ইহা জন্য 
গোপগণ ও গাতীদের দুশ] দর্শণে বাথিত কষ" বামহন্টের 
এক অঙ্গলিতে গোবর্খন পরত ছত্ের ভ্তায় ধাবণ করিষ। 
তাহাদের রক্ষা করেন, ঘলে ইন্দ্রের দর্প নাশ হব (হরি, 
২১৮, ভাগবতপুরাণ ১০1৯৪-৫ ১ ব্রঙ্গা, ১৮৮)। বরাহ- 
পুরাণে গোবর্ধন তীর্থমাহাজ্্যু কীতিত হইখাছে ( বা, 
১৬৪ )। হৃবিতক্তিবিলাসে বশ হইযাছে যে কাঙিক 
মসের শ্রক্ প্রতিপদ তিথিতে বৈষ্ছনগণকর্তৃক পূর্বান্থে 
গোবর্ধন পূজ। অন্েয় । মগুরাবামী বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ 
গোবর্ধন পর্বতের অর্চনা ও প্রদর্সিণ প্রশস্ত এবং অন্ত স্বানে 

গোময় বা অন্ন দ্বারা গোবর্ধন পর্বন্ত নির্মাণ করিয়া 
পূজাঠষ্ঠানে৭ বিধি আছে । গে।বর্ধনের স্ততিযুক্ মস্থ 
উচ্চারণ পূর্বক ভক্তি সহকারে পুজ! করিলে ভক্ত বৈষবধাম 
প্রা হইয়া! ক্ণ নন্নিধানে আপন্দ লাভ করেন (হরিতক্কি- 
বিলাস, ১৬, স্বৃতিকৌস্তভ, ধর্মসিন্ধু )। 'অন্নকৃট? ভ্র। 

যুথিকা ঘে।ষ 

গৌবর্ধন আচার্য গোবর্ধন বঙ্গাধিপতি লক্ষমণসেনের 
অন্যতম নভা-কবি ছিপেন এইবপ প্রমিদ্ধি আছে। গোবর্ধনের 
'আর্ধাসপূশতী'তে আর্ধা ছন্দে রচিত সপ্রুশতাধিক শূঙ্গার- 
রসপ্রধান পরম্পর-নিরপেক্ষ শ্লোক বর্ণাচক্রমে বিভিন্ন বিভাগ 

১৪৯৩ 

গোবিন্দ, তৃতীয় 

বা ব্রজ্যায় গ্রণিত আছে । হালের প্রাকৃত 'গাথামপ্তশতী”র 
প্রভাব ইহাতে স্ুম্পষ্ট। গোবর্ধনের পচনাচাতুর্ধ সম্বন্ধে 
জয়দেব গীতগোবিন্দে উচ্ছৃসিত প্রশংসা করিয়াছেশ। 
'আযাসপ্ধশতী” হইতে কিছু শ্লোক "শাঙ্গ ধিবপদ্ধতি', 
সুক্তিমুক্তাবলী” ও “পদ্যাবলী' গুভৃতি সংগ্রহ্থ গ্রন্থে উদ্ধত 
হইযাছে। হিন্দী কাব্য “সৎসঈ'-এর রচয়িতা বিহারীণাপ 
গোবর্ধন-প্রভাবিত। 

স।বশচণ্র খন্দাপ।ধায 

গোবি এশিয়া ও 

গোবিন্দ, তৃতীয় রাষ্টকটগাজ তৃতীয গোবিণা ৭৯৩ 
খীষ্টাবে সিংহামনে আরোহণ কবেন। তিনি 'জাঠ পুঃ 
না হইলেও রাজা প্রব তাহাকেই উত্তবাধিকারী মনোনীত 
করেন। কিন্ধ ধবেধ জ্যেষ্ঠ পুত্র সামস্গণের সহাযতায় 
গোবিনের বিঞ্চদে। বিদ্রোহ কক্নে। গোবিশ এই 
বিজ্রোহ দমন কবিষ] দার্সিশাত্যে নিজেব প্রঃ ৮৮ পে 
প্রতিষ্ঠিত কবেন। অতংপবু তিনি উন ভারত অত্যান 
কবেন। তাহার পিতা ধব উদ্বর হাবতেব প্রধান ছুই 
রাজাকে অর্থাৎ গুর্জর পগ্রতীহাব বশীৰ বখ্সবাজ এব 

পাশবশীয ধর্মপাপকে পরাজিত করিযাছিলেন। কিনব 
তিনি দাক্ষিণাঙ্ ফিরিবার পব ধশ্মপাপ আবাব শন্ভি'শালী 
হুইয়] কান্িকুক্জ অধিকার করেন এ ভাহাপ অন্থগ* 

চক্রাযুধকে ইহার বাজপদে প্রতিষ্ঠি ও কবেন। খতসবাজের 
৮ 

পুর নাগভট এ দুই জনকে পরাজি 5 করিয়া কাগ্ঠধুজ 
দখপ করেন। গোবিন' প্রথমে কান্বাবুস্ডের দিকে অগ্রসব 
হইয়া ন।গ৩টকে পরাজিত করেন এব" নাগ ১ বাজপুতানায় 
পলাইয়া যান। আর৪ কয়েকজন বাঞ্জাঃক পরাজি৩ 
করিষা গোবিন্দ উত্তব দিকে অগ্রসব ভহয়া হিমাশয় 
পবতের পাদমূলে পৌছেন। ধর্ধপাল ৪ নাগশ্ট বিন! 
যুদ্ধেই তাহার বশ্যাতা স্বীকার করেশ। অতঃপর গোবিণ্দ 
দক্ষিণাপথে স্বীয় রাজ্য প্রতা।বঙন করার পথে মাপব, 
দক্ষিণ কোশপ, কলিঙ্গ, ওডিশ! প্রভৃতি দেশ জয় করেন। 

এই অদ্ভুত সাধ্পামপ্ডিত বিজয় অভিযান সম্ভবতঃ শ্ীষটাঙ্ 
নবম শতাব্দীর প্রথম দুই-তিন বৎসবের মধ্যেই ঘটিয়াছিপ। 
সমাট গোবিন্দের অন্গপস্থিতিব সুযোগে দাক্ষিণাতোর 
পল্লব, পাগ্যা, কেরল, গঙ্ষ প্রভৃতির রাজন্বর্গ একযোগে 
বিদ্রোহ করে, কিন্ধ গোবিন্দ তাহাদিগকে পরাজিত করেন 
এবং তাঁহার বিজয়ী সৈম্ত কুমারিক]1 অন্তরীপ প্স্ত অগ্রসর 
হয়। পিংহলের রাজা গোবিনের বশ্ঠুতা স্বীকার করেশ। 
৮১৪ খ্রীষ্ট'ৰে সমাট তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যু হয়। 



গোবিন্দ অধিকারী 
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রমেশচন্ত্র মছুমদার 

গোবিদ্দ অধিকারী (১৮০?-৭২) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
এক ব্রাঙ্ধণ বংশে প্রখ্যাত যাত্রাওয়াপা গোবিন্দ 'অধিকারী 
নদ্দিয়া জেলার অন্তর্গত জাঙ্গীপাড়। গ্রাযে আন্রম।নিক 
১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 

বাপ্যকালে গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া 
তিনি আম'তা জেলার অন্তর্গত ধুরখাপি গ্রামের গোপকদাস 
অধিকারীর নিকট কীর্তন শিক্ষা করেন। জগদীশ 
বপ্দ্যোপাধাযের যাজাদলের “ছাকপা" বলিয়া গোবিন্দ 
অধিকারী খ্যাত ছিলেন । উপ্তবকালে তিনি নিজে একটি দল 
গঠন করিয়া কীঙন গান করিয়! বেডাইতেন। তৎকালীন 
প্রসিদ্ধ 'কালীয় দমন" যাত্রার দলটি তাহার কষ্টি। “রাধা- 
কষ্ণেব লীলা” অভিনয়ে স্বয়ং দতী কপে অবতীর্ণ হুইয়া 
'শকমগ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেন । ভাহাব রচিত শুকসারী4 
পাশা” এব" ছা নৃপ্ুবের ছন্ৰ” শাটক ছুইখানি পাঠক 
সম্পূদায়কে চমত্কত করিয়াছে । একাধারে যাত্রা, কীতন 
9 কথকতা বিষযে গোখিন। অধিকারী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন 
কবিখাছিল্শে। 

১৮৭২ শ্বীইাঞ্জে তাহাব মুত হয । 

অশোক সেনশুপ্ত 

গোবিন্দচন্দ্র; নাথ ধর্ম দ্র 

গোবিন্দচজ্জ+ গাহড়বাপ দ্র 

গৌবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮ খ্রী) পূর্ব বঙ্গের 
ভাওয়ালেব অন্থর্গত জয়দেবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বালো 
ভাঁওয়াপের বাজপবিবারেই প্রতিপালিত হন, পবে সেখানেই 
চাকুরি গ্রহণ কবেন। কিন্ত রাজার্দের অত্যাচার এবং 

ম্যানেজার সাহিতাক কাপীপ্রসন্ন ঘোষের 'অন্তায় আ৮বণের 
প্রতিবাদ কবিয়। গোবিন্দচন্দ্র কঠিন বিপর্দে পতিত হন। 
ভাওয়াল হইতে তিনি বিতাড়িত হন। কলিকাতায় 
অবস্থানকালে 'নব্যতারত'-সম্পাদক দেবী প্রসন্ন ধায়চৌধুরীর 
সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। তাহার আশয়েই "মগের মূলুক' 
নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতাটি রচিত হয় । অপরিসীম দারিদ্রের 
মধ্যে গোবিন্দচন্দের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়, তাহার 
কবিতাতে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। 

গোবিন্দচন্দ্র উচ্চতর ইংরেজী অথবা সংস্কৃত শিক্ষা পান 
নাই। সেইজন্য তাহার কবিতা কিঞ্চিৎ অমাজিত হইলেও 

গোবিন্দ্দাস 

তীত্র আবেগ এবং গভীর আন্তরিকতায় পূর্ণ। সাহার 
কবিতার বৈশিষ্ট্য পূর্ব বঙ্গের প্রাকৃতিক বর্ণনা, গভীব 
বাস্তববোধ এবং প্রগা্ পত্বীঠ্েম ১» কবিতান্র ভাষাতে ও 
আঞ্চলিক রীতি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নুন দাদ 
আনিয়াছে। তাহার রচি৩ কাণাগ্রশ্থেব সংখা। দশ: 
প্রনূন' (১৮৭০? শ্রী), “প্রেম ৪ ফুশ? (১৮৮৮ শ্রী), বুক্কুম' 
(১৮৯২ শ্রী), মগের মুলুক” (১৮৯৩ শ্রী), কিস্তরী? (১৮৪৫ 

গ্রা), “ন্দন? (১৮৯৬ গ্রী), 'ফুলবেণু” (১৮৯৬ শ্রী), “বৈজয়ন্তী? 
(১৯০৫ শ্রী), শোক ও সাশ্থনা” (১৯০৯ ধ্রী) 'শোকোচ্ছাস' 
(১৩১৭ বঙ্গা্থ )। 
দ্র হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস, ১৩৩০ 
বঙ্গান্দ, বজেগ্জরনাথ বন্দ্যোপাধায়, গোবিন্দ্ন্দ দাস, 
সাহিত্া-সাধক-চবিতমালা ৭৪, কশিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্ধ। 

৬বুচাব দন 

গোবিন্দচজ্্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭ খ্রী) পিতা গৌব- 
স্বন্দর পায় ঢাকায় দেওয়ান ছিলেন । বিখ্যাত আনন্দচগ্্র 
রায় ইহার দ্বিতীয় ভ্রাতী। গোধিশ্দচন্ স্কুল-কলেজে 
বেশি দূব পড়েন নাই। ত্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ কণা? তিনি 
পিতৃগুহ হইতে বহিষ্কৃত হণ। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোবিনন্চন্ধ 
কাশীতে এবং সেখান হইতে ১৮৭১ খ্রাগ্াবে আগ্রায় 
চলিষ! আসেন । সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করিঘা থাকেন । 
ভোমিপপ্যাথি চিকিমক রূপে তিনি খ্যাতি ৪ প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন । 

গোবিন্দচন্দ্রের “ভাবতবিলাপ, এব ঘিদুনালহরী” 
স্থগাবচিত কবিতা । টাহাব প্রকাশিত গ্রন্থ : গীতিকবিতা, 
(প্রন ভাগ ১৮৮১ ত্রী, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮২ খী, 
তৃতীয় ও চত্তর্থ ভাগ ১৮৮৩ থ্রী), «“বামি৪ জুলিয়েত, 
(১৮৮৭ শ্রী) এব গভিষক-ছুহিতা (১৮৮৮ আী)। 
এক্দ্বাতীত কয়েকটি পাঠাপুস্তকও তিনি রচনা করেন । 

দ্র জ্ঞানেন্দমমোহন দাস, বঙ্গের বাহিরে বাঙালী, উত্তব 
ভার ৬, ১৩২২ বঙ্গাব্ধ , ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধায়, গোবিণা- 
চন্দ্র পাষ, সাহিত্য-লাধক-চরিতমাপা ৪২, কাপকাতা, 
১৩৫৫ বঙ্গাব। 

ভবাতোষ দও 

গোবিন্দদীস১ ্রচৈতন্যের সেবক ও দ্বারপাল। অনেকের 
মতে এই গোবিন্দ চৈতগ্ের সহিত দাক্ষিণাত্যভ্রমণে 
যান এবং একখানি কড়চাতে সেই ভ্রমণবৃবান্ত লিপিব্থ 
করেন। জয়গোপাল গোস্বামীর প্রকাশিত কডচাখানি 

১৯১ 



গোবিদদাস 

সগ্ভবতঃ গোবিন্দদাসের কডচায় বমিত বিবরণ অবলম্বন 
কবিয়া লিখিত । এ সম্বন্ধে প্রচর মততেদ আছে। 

বিমাণখ্হারী মনুমদার 

গোবিল্দদাস২ (আন্রমানিক ১৫৩৭ ১৩১৩গ্রী) শ্রচৈতন্যের 
পরিকর চিবন্ধীব সেনের পুত্র এবং শ্রখণ্বামী মহাকৰি 
শামোদব কবিরাজের দৌহিত্র । জন্ম আহ্মানিক ১৫৩৭ 
বীষ্টাবে। মুশিদাবাদ জ্লোব ভগবানগোলার নিকট তেলিয। 
বুধুরি গ্রামে হাব পৈতক নিবাস ছিন। বড ভাই বামচন্ 
কবিরাজ । দুই অনেই অধিক শমযে শ্রথণ্ডে থাকিতেন 
এবং ছুই জনেই প্রথমে শক্তি-উপাসক ছিলেন। খামচন্ত্র 
কবিখাদ প্রনিবাস আগধের কাছে বৈষ'ব দীপ্ঘ। গ্রহণ করেন, 
তাহার কিছুকাপ পুন (আগ্রমাণিক ১৫৭৭ শী) গো।বিনক- 
দাস "আচারের কাছে দীর্গিত হন। দীক্ষাব পর তিনি 
শ্রবাধ)ঞ্ক ও গৌবাঙ্গেণ পালা বনি। কবিযা পদ পিখিতে 
আরস্ত করেন । হাহার কবিখ্যাি অচিবেই সমগ্র বাপ! 
দেশে ও অদূর বুন্াধনে৭ ঝাপু হয | পিক্ডিরাহীক পামতে 
শ্জীব গোঙ্বামী গোবিশ্দাসকে 'কবীন্া বলিষ। স.ব্ধিত 
করিয়াছিলেন । 

গোবন্দপাস বিছ্াপতির পারা অগুসরণ করিখা 
অন্'কশ্রপূশ পদ রচনা কব্ষািছেন। তগ্চিন্ন বু উদ্দট 
করিতাপ, বিশেধ কবিহা শ্রকপ গোস্বামীর রচিত পছ্যাদির 
ভাব লই অনেকে স্ন্দর সথপ্র পদ্ বচনা কখিযাঙ্ছেন। 

গোবিপ্দ'্মর শবচণনেন শেপুথা ৪ কন কথায় 

বিচিকধমী পণ্ধচনাব বিচি ক্ষমতা বিদগ্ধ শ্রোতা « 
পাঠককে মঙ্ধ করে| পারিপাশ্বিক ব্কিঃপ্রকতি ৭ নাধক- 
নাষিকার অগ্ণগ্রক্তির বর্ণনাম গোবিনাদাস মান কৃতি 
দেখাইয়াছেন। 

গোবিশদাস কাঠা কষেকটি পদে সমসামযিক কবি 
খিজ বসন্ত, বন৬, চন্পতি £€ তির ন।ম উল্লেখ করিষাছেন। 
দুইটি পদ্দে যশোহরের অধিপতি প্রহাপাদিত্যেব নাম 
দেখ! যায়। ভগ্তিকছ্রাকব হইতে জানা যায় যে তিশি 
নরোনুমঠাবুরের শ্ত্রাত। সন্তোষ দত্তের পীত্যর্থে সঙ্গীতমাধব? 
নামক নাটক বচনা করেন। এ নাটক এখন পাওয়া যায় না। 

মৈথিল কবি লোচন ঝার 'রাগতরঙ্গিনী'তে গোবিন্দ- 
দাম নামে এক মৈথিল কবির দুইটি পদ পাওয়া ধায়। 
প্ররূপ গোম্বামীর প্রবর্তিত উপাসনা প্রণালী অন্সরণ 
করিয়া! গোবিনদাম পদ্দেব ভণিতায় যুগলসেবা প্রার্থন। 
কবিয়াছেন। এপ ডজনগ্রণালী মিথিপায় কখনও 
প্রচারিঙ হয নাহ। সেইজন্য গোখিন্দদাম কবিরাজের 
পদকে কখনই গোবিন্দদাস ঝার বচন] বলা চলে গা। 

১৯২ 

গোবিন্দরাম মি 

দ্ধ স্থকুমার সেন, 'গোবিন্দদাস কবিরাজ? সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকা, ততীয় সখা, ১৩৩৬ বঙ্গাবৰ ১ কালিদাস 
নাথ সম্পাদিত, গেবিন্দদাস-পদাবপী, কলিকাতা, ৪১৬ 
চেতনা, বিমানবিহারী মজুমদার, গোবিদ্দধাসের পদাবলী 
৪ তাহার যুগ, কলিকাতা, ১৯৬১। 

বিমানবিহ।বী মজুমদার 

গোবিন্দপুর কলিক।ত! দ্ 

গোবিন্মমাণিক্য হিপরারাজ গোবিন্দমাণিকা কল্যাণ- 
মাণিকোর পুঙ্জ। কষেক বৎসর বাজ কবিবার পরবে 
বিদ্োহী ভ্রাচা পক্ষত্র গাষের সহিত যুগে পরাজিত হইয়। 
( মতাঞ্ধবে ভ্রাভার সহিত যুদ্ধ কবি,* অনিক্ক হইযা) 
গোবিন্মাণিকা বাজ্য 'তাগ কবিষ। চট্টগ্রামে আরাকান 
রাজের 'মাশরম গহণ করেণ | শন রাষ ছনমাণিক্য' শাম 
লইয] বিপুবার বাজা হন। 

কষেক বৎসর বাজত কবিযা ছকমাণিক। পবলোক 

গমন করেন। ৩খন গোবিন্দমনিকা "বাব কিপুবাব 
সি'হাসনণ অধিকার কবেন। বোমা 1 গ্রগেণ মনও, 
গোখিশ্িমাণিক্ায মেহেববুণ এঞ্চশ আনাদ ববাহষ ছিশেন। 
গোম শী নদীতে বাধ দিখাছিতন। চন্দনাশের শিবশন্দিব 
শিঞাণ কবাহয়াছিশেন এব” বাঙ্ধণদিগকে অনেক ভুখি দাশ 
কবিসাছলেন। গোবনামাণিলোর আনেক শাননদাপন 

যিশিযাছে » এবডিস "শাবিথ ১৫১৮ বাত (১৬৭৬ খী)। 

কবি» আছে) গুপ। "আশাকানে যাতবার পুখাহে 
গোবিন্মাণিকোর সহিত সথ। স্থাগণ ক্গবিমা গশিমচ।। 
নামক বহুমূশা বারি ও একটি হাবাও রা উপহার 
দিখাছিলেন। গোবিন্দমাশিকাকে লেখা সম।ট ইপঙগছেবের 

একটি ধাশী পর্ন পাঞ্ষা গিখাছে, ইহাতে তিনি পিখিয়া- 
ছেন যে, গঙ্গা গোবিশ্দমাণিকেবই রাজ্যে আছেন বলিখা 
ঠৈনি স্বাদ পাইযাছেন, গোখিশ্দমাণিকা যেন সজাকে 
তাহার হাতে সমর্পণ করেন। 

'রাজমালা'র তৃতীয় খণ গোবিশ্দমাণিক্যের বাজত্ব- 
কালে রচিত হয়। 

গোবিশ্দমাণিক্য রখীন্দ্রণাথের 
“বিসর্জন নাটকের নায়ক । 

দ্র কৈলাপচন্দ্র সি'হ, ভ্রিপুরাধ ইতিবুন্ত, ১৮৭৬। 
হখমধ মুখোপাধ্যায় 

গোবিদ্দবরাম মিত্র; গোবিন্দ নিত্তির (?-১৭৬৬ শ্রী) 

১৬৯৮ শ্রীষ্টাব্ে ঈস্ট ইগ্ডিয়া কেম্পানি বড়িশার সাবর্ণ 

'পাজধি' উপন্যাপ ও 



গোবিন্য়াম মিত্র 

চৌধুরীদের নিকট হইতে হৃতান্থটি, কলিকাতা ও গোবিন্দ- 
পুর-_ এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করিয! জমিদারির মালিক 
হুইয়া ওঠেন। এ তিনটি গ্রায এক করিয়। জমিদাবির 
নাম হইল কলিকাতা জমিদারি । ১৬৯৭ ্রীষ্টাব্ধে এ তিনটি 
গ্রাম লইয়া! একটি দ্বতন্থ প্রেসিডেদ্ি গঠিত হয়। ১৭০০ 
গ্রষ্টাক্খে কলিকাতার জমিদারি পরিচালনার নিমিত্ত 
কলিকাতা কাউদ্সিপের একজন সাশ্টকে বিশেষভাবে 
এ কার্ধে নিযুক্ত করা হয়। দেশী প্রথা অনুসারে তাহার 
নাম হয় জমিদার। অশুঃপর অতি অল্ল কালের মধ্যে 
কলিকাতায় এতদেশীয় অধিবাসীদের সখা! অত্যন্ত বুদ্ধি 
পাওয়ায় ইংবেজ জখিদাঁবের সাহায্যের নিমিত্ত একজন 
দেশীয় সইকরী শিপুক্ত করবা আধ্খ্ক হইয়া! পডে। 
কাউন্সিলের দপ্ূরে এই সহকারীকে কাক জমিদার নামে 
ডাকা হইত। ১৭১৮ খ্রাষ্টাঝে দিনীর বাদশাহ, ফর্রুখ্সিয়র- 
এর ফ্রমানের বলে ঈস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানি কলিকাতার 
নিকটবতী আর৭ কয়েকটি গ্রাম ক্রম করিয়া সেই গুলিকে ৪ 
কলিকাতা জমিদাবিব অন্তভুক্ি করিয়! লন। এই সময়ে 
কপিকাতা+গুব* ক্াক জামদার? ননদ্রাম ধেনের পদচ্যাতি 
খটায গোবিনখাম মির এ পদ প্রাপ্ধু হইয়া পলাশির মুদ্ধের 
পু পরন্থ তাহাতে অনিষ্ঠিত ছিপেন। 

ব্যারাকপুরের পিকটবশ্রা চানক গ্রাম হইতে আসিয়া 
গোবিন্দরাম প্রথমে স্থতাটি গ্রামের কুমারট্রলি অঞ্চলে 
বাস কবেন এবং বৈধ অবৈধ নানা উপায় অবলম্বন করিয়। 
সামান্য অবস্থা হইতে "মতি অপ্প কালের মধো প্রভৃত 
ধনশাপী হইয়া গঠেন। জমিদার হিলাবে তাহার এরূপ 
প্রবল প্রতাপ ছিল যে, বঙ্ষভাকায় 'গোবিন্দবামের হুডি” 
বৃপিয়া একটি প্রবাদবাকোর সষ্টি হয়। তাহার উপরিতন 
জমিদার? হল্৭যেশ সাহেব তাহার ছুনীতিপরায়ণ স্বার্থ- 
পরতার নিমিনত তাহাকে তাহার পদ হইণে অপশ্ছত 
করিবার বন্ধ চেষ্টা করিয়াও বিফল হন। ১৭২৫ খ্াই্রাবের 
নিকটব্তী সমযষে তিনি কুমাবট্ুপিতে গঙ্গার ধারে নয়টি 
চূড়া-বিশিষ্ট একটি বিবাট কালীমন্দির স্থাপনা করেন। 
উহ এতদ্দেশীয়দের নিকট গোবিন্দ মিদ্তিরের “নববতু মন্দির” 
নামে এবং ৭ প্যাগোডা' নামে বিদেশীয়গণের নিকট 
পরিচিত ছিল। পরবতী কালে নিমিত অক্ার্পোনি মন্মেন্ট 
অপেক্ষা ইহার উচ্চতা অধিক ছিপ । ১৭৩৭ শীষ্রাবের 
প্রচণ্ড ঝড়ে ইহার কয়েকটি চূড়া খসিয়া পড়িয়া যায় এবং 
১৮৪১ শ্রীষ্টাবেব ভূমিকম্পে ইহা! ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার 
সামান্য ভগ্নাবশেষ বাগবাজারের “মিদ্ধেশ্ববী কাপীমন্দিরে'র 
পশ্চিম পার্থে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আম্মমানিক 
১৭৬৬ গ্রীষ্টা্ে গোবিশরামের মৃত্যু হয়। তাহার 

1 ৬৫২৫ 

গোভিল 

বংশধরগণের একটি শাখা 'কুমারটুলির খিনির" এবং 
আর একটি শাখা বারাণসীর “চৌখাগ্থার মিন্তির' নামে 
প্রসিদ্ধ। 

ভপনমোহন চট্টোপাধায় 

গোৌঁভিল সামবেদের কৌথুমী শাখার গৃহ্বস্থকার। ইহার 
গ্রন্থ 'গোভিল-গৃহন্থত্র' বা 'গৌভিলীয় গৃহন্তত্র' নামে 
পরিচিত। এই গ্রন্থ চাঝিটি প্রপাঠকে এবং উনচল্লিশটি 
কণ্তিকায় বিভক্ত , ইহার মোট কুত্রসংখ্যা ১০৬৯। ইহার 
প্রথম 'প্রপাঠকে সামান্বিধি, গৃহস্থের অবশ্থ কর্তবা ব্রহ্গযজ্ঞ 
এবং দরশশ-পূর্ণমাসাদি যজ্ঞের বিধি আছে। দ্বিতীয় গ্রপাঠকে 
বিবাহ, গতাধান, পুংসবন, সীমন্তক রণ, জাতকর্ষ, নামকরণ, 
চুডাকরণ, উপনযন প্রভৃতি কর্ম আলোচিত হুইয়াছে। 
তৃতীয় প্রপাঠকে গোদ্দাণ ( কেশ্ান্থকরণ ), আদিতাব্রত, 
উপাকরণ ( ব্দোধ্যয়ন ব্রত ), সমাবর্তন, গোযজ্ঞ, অশ্বযজ্, 
আবণী, আশ্বযুজী, আগ্রহায়ণী অষ্টকা প্রভৃতির বিবরণ 
আছে। চতুর্থ প্রপাঠকে বিভিন্ন প্রকারের অন্বষ্ঠকা, নান! 
প্রকার কর্মসিছ্ির উপযোগী কর্ম এবং গৃহারস্ত প্রভৃতি কর্ম 
আলোচিত হইযাছে। 

আশ্বপায়ন, পারস্কর প্রত্ভৃতির গৃহৃস্বগুপিতে ব্যবহৃত 
মন্থ যেমন স্ব স্ব শাখার বেদ-সংহিতা হইতে গ্রহণ কর! 
হইয়াছে, গোভিপ-গৃহাস্ত্রে তাহা! করা হয় নাই। এই 
গ্রন্থে ব্যবহৃত মন্্সমুহ আংশিকভাবে সামবেদ-সংহিতা হইতে 
গৃহীত। অনশিষ্ট মন্ত্রগুশি এমস্্রাঙ্ষণ' নামক গ্রন্থ হইতে 
গৃহীত হইয়াছে । এই গ্রস্থখানিকে আচাধ সায়ন সামবেদীয় 
তাণ্য ব্রাহ্মণের ব্যাখার ভূমিকায সামবেদীয় আটখানি 
ত্রাঙ্ম “র অন্ততম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মন্ধব্রাঙ্গণ' 
প্রকুতপক্ষে সামবেদীয় কৌথুমী শাখার ব্রাক্মণগণের বিবাহ, 
উ নয়ন প্রত্ৃতি সংস্কারসমূহে যে সমস্ত মন্ত্র বাবহৃত হইয়া 
থাকে তাহার পেটিকাশ্বৰপ। 

গোভিলগৃহ্স্ত্র অতি প্রাচীন শুত্র-সাহিত্যের ভাষা- 
শৈলী অবলহ্গনে বিরচিত। এই গ্রন্থে অতি প্রামীন কালের 
আচার-অন্রষ্ঠানের নিদর্শন পাওয়া! যাঁষ। এই কারণে 
সা'মবেদীয় গৃহৃহ্ত্রগুণির মধো গোভিল-গৃহন্থত্রকে প্রাচীন- 
তম বলিয়া স্বীকার কর! হয়। গোভিলকে সামবেদের 
“নৈগেয়-স্থএা এবং পুস্পহুত্রে'র রচয়িতা বলিয়া গণ্য 
করা হয়। 

দ্র রমেশচন্দ্র দত্ত, হিন্দুশান্্, ওয় ভাগ (সতাব্রত সামশ্রমী ), 
১৩০২ বঙ্গাব্ষ; চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, গোভিলীয় 
গৃহস্থ, কলিকাতা, ১৯০৮; সতাব্রত সামশ্রমী, ভা, 
কলিকাতা, ১৮১১ শক) চা. 01961779818, 07719 

১৯৩ 



গোমতী 
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হরেশ্প্রসাণ শিযোগী 

গোমতী উত্তর গুদেশের এই নর্দীটি পীলীভীতের ৩২ 
কিপোমিটাব (২* মাইশ) পূর্বে ২৮০৩৭ উত্তর ও 
৮*০৭' পুরে উৎপন্ন হইয়া গাইহাহ ও জোকনাই পীর 
সহিত মিলিত হইবার পর বহ্ শাখা প্রশাখা বিস্তাব 
করিষ! প্রবাহিত হইযাছে। মুহাম্ধির পর ইহার উপত্যকা 
৩* মিটাধ হহাত ৬ৎ মিটাখ (১** হইতে ২০০ ফুট) 
বিস্তৃত। ইহার উপনদী কাথ্ন] ১৪৪ কিলোমিটাব (৯* 
মাইল) ও সারাইযান ১৯২ কিলোমিটার (১২৭ মাইল) 
দির্ঘ। গোমলী পখনৌ, বাওবাকি, স্থলতানপুর ও জৌলপুর 
জেলার মধা দিয়া প্রবাহিত হইযাছে। বাববীকিজ্তে 
ইহার বিশঁতি ৩৬ মিটার (১২০ ফুট ) এবং জৌনপুবে 
১৮০ মিটার (৬০০ ফুট) পর্বস্ত বাড়িযা গিষাছে। 
পাই নদী ৫৬০ কিলোমিটাব (৩৫০ মাপ ) গোমশীনু 
সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হবার পব জৌনপুরের নিকট 
উহাব সহি 5 মিলিত হইধাছে | ত'ওঃপর নদীটি জৌনপুর ও 
বাাণসী জেলার মধ্য দিগ্না গানীপুর জেলার সৈযদপুরে 
গঙ্গাব সহিত মিশিত হহয়াছে। এহক্ূপে গোমভা গঙ্গার 
সহিত মালঙ হবার জন্য ৮** বিলোমিটার (৫** 
মাইল ) দীঘ পথ অতিক্রম করিযাছে। 

শাখা প্রশাখাসহ গোমতী নদী ১৯৪২৫ বর্গ কিলো" 
মিটার ( প্রা ৭৫০০ বর্গ গাইল ) অঞ্চল বাপিধা প্রবাহিত 
হইতেছে । উৎপত্তিষ্থলে অতাবিক বুষ্টিপাত এবং সেই জল- 
রাশির অতি ভরত পরিবহনে নদী-উপত্যকাটিব অক্ষমতার 
দরুন ইহাতে প্রাযহ প্রপয়ংকবী বগা দেখা যায । গোমতী 
মুহাম্ধি পর্ধন্তহ নাব্য । ইহা হহ্ত জলসেচ হয় না। 

দ্বে 471৮6 17611 02286060110 11014, ৮০] 2011, 

06916, 190) 
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গোমল আধগানিস্তান ও পাকিস্তানের শীমান্থের একটি 
গিরিপথ ও নদী | 

গোল নদী গজনী হইতে প্রায় ৮০ কিলোমিটার 
(৫* মহল) দক্ষিণ-পূর্ব হইতে উৎপন্ন হইখা। সিন্ধু নদে 
আসিযা পড়িধাছে | বর্ধা কাল ব্যতীত ইহাতে জল থাকে 
না। খগবেদে ইহাই গোমতী গামে বর্ধিত হইয়াছে। 
ইহার প্রধান উপনধী জোয়াৰ (20০১) গোমল 
গিরিমংকট গোষপণ নর্দীকে অনুমরণ করিয়া স্থপেমান পরত 

গোয়া, গমান, দীউ 

তেদ করিয়া! চলিয়া গিয়াছে । ইহার উত্তরে খাইবার 
গিরিপথ ও দক্ষিণে বোপান গিরিপথ , মধ্যে অবস্থিত এই 
গোমপ গিরিপথ বাণিজোর পক্ষে গুরত্বপূর্ণ । ইহা ডের! 
ইসমাইপ খাকে আফ্গাণিস্তানের সহিত যুক্ত করিযাছে। 

১৮৮৯ খ্রীষ্টাঙে জোয়াব উপত্যকাকে ব্রিটিশ শরকার 
নিজ কর্তৃত্বাধীণে আনার সিদ্ধান্ত করেন এবং গোমল 
গিরিপথটি খুঁলবার ও বক্ষণীবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করেন। 
১৮৯৪ খ্্রীষ্টান্বে অভিযানের পরে গোমল ও ওয়াজিবিন্তাশ 
প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বাছিণীর কর্তৃত্বাধীনে আনিখার কথা 
হয়, কিন্ত এ সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ স্বতস্থ 
প্রদেশ হিসাবে গঠিত হওয়ায় উহা! দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান 
মিশিশিষার অধীনে থাকে । ১৯১৯ খ্রাষ্টাবের তুভীষ 
আধগান যুদ্ধের পর হইতে এই পথটিকে ব্যবহার করা 
হয় ও উপমুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয। গোমপ 

গিপ্লিপথের নিকট গোমল শহব অবস্থিত। 
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কমলা ম্।পধয 

গোল্মট গোম্সট শষেব অর্থ লইখা বাদান্রবা? খাবিশেও, 
এ কথা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার কবেন যে 
ইহাব অর্থ ছিল ডিংকঞ&, 'চিগাবর্ষক) “হাদবাননাকণ? 
দর্শনীয় হতাদি। প্রা এই অর্ধেউ হহ। আবুণিক 
মারাঠী, কোক্কা, বন্ড, ত৬পুগু প্রঠত ভাষাতে গলিত 

আছে। 
গঙ্গাব্শীর রাজ দ্বিতীষ মাঁপসিংহ (৯৪৭ গ্রা) ৪ 

তৎপবে দ্বিতীষ বাজমণেব (৯৭৪৮৪ খ্রা ) মন্ী ও 
সেনাপতি ছিশেন চামুণ্ড রাম । তাহার থাবা (৯৮* ৮৩ খ্রী) 
শ্রথণবেলগোপাষ প্রথম তীথকর খষ দেবের পুন বাছুবণির 
বিশাল মৃতি স্বাপিত হয়। চাণুণ্ড খায়ের আর-একটি 
নাম ছিল গোন্মট। হুঙবাৎ তত্কর্তক ন্বাপিত হ যায় 
এহ মুভির নাম হয় গোম্টেশ্বর | নেমিচন্ত্র সিদ্ধান্ত 
চক্রধতী জেনতব্মূলক “পঞ্চম গ্রহ" শামক গ্রন্থ পিখিয়া 
চামুণ্ড রায়ের গামে সমর্পন করায় এই গ্রঞ্থের অপর একটি 
নাম হইল 'গোম্নটসার?। 

সভাব্ীন বন্দে] পাধঠায় 

গোয়া, দমান, দীউ ভারতের পশ্চিম উপকৃগে গোয়া, 
দমান, দীউ, দাদ রা, নগর হাভেলী ও আন্রিভিত দ্বীপটি পূর্বে 
পতু্গীঞ্গ সামাঙজোর অগ্তভুক্তি ছিপ । এইগুপিতে একজন 
গভর্নর জেনারেল সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের 

১৯৪ 



গোয়া, দমান, দীউ 

প্রধান কর্তা ছিলেন। ইহাদের রাজধানী নোভা গোয়ায় 
অবস্থিত ছিল। অধিবাসীরা প্রধানত: কৃষিকার্য, মৎ্য- 
শিকার, আকরিক লৌহের উৎপাধন প্রভৃতি পেশাগত কর্ষে 
জীবিকা নিবাহ করিতেন । বর্তমানে গোয়া, দান ও 
দীউ এবং দাদর| ও নগরহাভেপী নামে ছুইটি পৃথক কেন্দ্র- 
শ[সিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। 

গোয়া, দমান ও দীউ ১৯৬২ খ্রীষ্টাবের ম্চ মাসে 
পার্পামেণ্টের আইন দ্বাবা ১৯৬১ গ্রাষ্ঠাকের ২০ ন্ডিসেম্বর 
হইতে তাপতেব অন্থভুর্তি বলিয়া পরিগণি হ হুইয়।ছে। 
ইহার সর দপ্ধব পনজীতে (নোভা গোষা ) অবস্থিত 
এবং ইহ] বর্তমানে একজন শেফটেন্ান্ট গভনবেখ দ্বারা 
শসিত। আযতন ৩৭০৫ বর্গ কিলোমিটার (১৪৩১ বর্গ 
মাইল) এবং জনম খা। ১১৩৯৭৮১৯৬৩১ শ্রী)। 

এই প্রাক্ধন পন্গীন উপনিবেশ গোষা ১৪০৫৩ 
উত্তব হইতে ১৫*৪৮ উত্তব ৪ ৭৩০৪৫ পুব £€ইতে 
৭৪০২৪ পুরে অবস্থিত। ইহ] ভারতের পশ্চিম পকৃলে 
বোম্বাই নগবী হইতে গ্1য ৪০০ কিলোমিটাব (২৫* মাইল) 

দক্ষিণ পর্বে অবাস্তত। ইহা উষ্নরে ম্ারাষ্ট্ী রাজ্য, 
পূবে ও দক্ষিণে মহীশৃব বাজা এখং পশ্চিমে আবব সাগব। 
উন" দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ৮৩ কিশোমিটার (৬২ মাইল ) ৪ 
পব-পন্চিষে প্রস্থ ৬৪ কিলোমিটার (৪০ মাইল )। বতযান 
আযতন ঠায ৩৪৭৫বগ কিলোমিটার (১৩৯৪ বর্গ মাইল) 
এবং জনস-খ্য। ৫৮৯৯৯৭ (১৯৬০ গ্রী)। দমান অঞ্চলটি 
বোনছাই শহর হহতে প্রা ১৬৭ কিলোমিটার (১০৭ মাইল) 
উত্তরে অবস্থিত । ইহাব উরে ভগবান নদী ও পুর্বে 
গজবাত বাজা, দরশশিণে কালপেম নদী এব, পশ্চিমে 
রাহযাছে খানে (খগ্ধাত ) উপসাগর | খধতমান আন্র৩ন 
প্রায় ৫৭ ব্গ কিপোমিটাব (২২ বর্গ মাইল) এবং 
লোকমংখ্যা ২২৩৯০ (১৯৬০ শ্রী)। 

দীউ ক্যান্থে উপসাগরে অবস্থিত। এই ঘ্বীপটিকে 
একটি স*কীর্ণ পয়ঃপ্রণাণী কাঠিযাপ্যাভ উপদ্বীপ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে । পৃধ-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় 
১৩ কিপোমিটাপ (৭ মাইল ) এবং উত্তব-দর্সিণে ইহার 
প্রস্থ হইতেছে প্রায় ৩ কিলোমিটাব (২ মাইল)। বওমান 
আয়তন হইতেছে প্রায় ৩৯ বর্গ কিলোমিটার / ১৫ বর 
মাইল ) এবং জনসংখ্যা ১৪২৮* (১৯৬০ খ্রী)। 

গোয়। ছ্বীপটির নাম হইতে এই উপনিবেশটিব গোষা 
নামকরণ হইয়াছিল। গোয়ায মোট ১১টি কন্সেল্হোজ 
(00910611১05 জেলা অথবা কাউন্টিতুল্য বিভাগ) 
রহিয়াছে। 

গোয়া! পাহাড়িয়া দেশ। পূ প্রান্তে অবস্থিত পশ্চিমঘাট 

গোধা) দান, দীউ 

পবতমাপা হইতে গিরিশ্রেণী ৪ শাখাপর্বতসঘূত পশ্চিমে 
পির্গত হইয়া ইহার দক্ষিণে ও মধ্যাঞ্চলে প্রবেশ করিসাছে। 

উল্লেখযোগ্য শিখরগুলি হইতেছে সোনসাগব, কাটপানচি- 
মাউপি এবং ঘধসাগর | নদাগুলিব মধো মাগুভি, জুদাবা, 
তেবেখোপল, বেহপ এব চাপোর। উল্লেখযোগা | শিখর- 

গুপিবু উচ্চতা ১২০০ খিঢাব (৮০০৯ মুট) হইতে কম 
৪ পর্দীগ্ুলির ধৈর্ঘয ৬৪ বিপোমিটান (৪* মাইল )-এর 
মধ্যে । বৃহ নদীসমূহ সাবাপণঃ নাব্য । 

দানের উত্তৰ ও পূর্বাণশে কয়েকটি পাহাড আছে । 
উত্তব|শে অবস্থিত ধমানের উচ্চতম শ্িখপটির উস্চনা 
১০৯ মিটার (৩৬৫ কুচ)। এতদ্বাতীত এই অঞ্চলটি 
প্রাম সমভূমি | দামনগঞ্গা নদী দমানকে দুই ভাগে বিভক্ত 
করিখাছে। একটি অণশেব শাম বুহৎ নান এব" অণরটির 
নাম দুর দমান। পশ্চিমবাহিণী কান্থে উপপাগরে পতিত 
ভগবান, কালেম ৪ দামনগঞ্গা এই তিনাট নদীর মব্যে 
দামনগঙ্গ। উল্লেখযোগ্য । দামনগঞ্গ1। নদীটন দৈর্ধা ৪৮ 
কিলোমিতাব (8৭ মাইল )1 উঠা পশ্চিমঘা০ পৰ "মাল 
হইতে নিগঙ হইযাছে। এই নটি নৌ চল'চণেব 
উপযুক্ত । 

দীউ খীপের পশ্চিঠাশ পুরাতন অপেক্ষা অবকতত 
বন্ধুণ। পাহাডগুণির ৮৮৮] কোথা ৩০৭ শ্ঠাণ্রে 
(১০০ খুট )-এপ অর্ধিক শহে। উনুবা শে বিস্তীণ পন্কিল 
শিম্নহমি বহিদাছে। 

পামাধণ, মহাভারত ৪ পুবাণে গোষ|র ছত্রেখ পাগিযা 
যাষ। প্রাচীন কানে এই অঞ্চল গোমনচালা) শোহাপুবী, 
গোশকাপুব, গোপক। পাটনা প্রভৃতি নামে পবিচিত ছিল । 
পর«্তী যুগে ইহা বাণাুসিধ কদগ্বদের বাজোব অন্বগ্ত 
শয়। পববর্ী কাশে গোম্বা বিজবনগর ও খাংমনী 
সাম্রাজ্যের অন্তর্ক্ত হইযাছিশ। বাহমনী সাশ্রানোব 
পতনের পর ইই1 বিজাপুবরের স্থুলঙানের বাজাঠুক্ত হয়। 
আপবুকের্ক (১৪৫৩-১৫১৫ খ্রী) ১৫১০ খ্রীষ্টাবে বিজাপুবেব 

আপগিলশাহী হুলতানেব নিকট হইতে গোয়া 'অর্ধকাব 
কবিষাছিলেন। আবব সাগবে ক্ষমতা স্থপ্রতিষ্ঠিত কবিবাণ 
জন্ত পতুর্পীজগণ ১৫9৪ খ্রীষ্টাবখে দীউ ও ১৫৫৯ খ্রষ্টাবে 

দমন আবকার করে। দীউ দ্বীপ ব্যতীত গোগোলা ৪ 
সি্ধর দুগ দীউ-এর অন্তর্গত ছিল। দমান উপনিবেশটিতে 
দাবা ও নগরহাভেলী অঞ্চলঘ্বয়ও অগ্তগ' ছিল। কাল- 
ক্রমে গোযা, দমান, দীউ পতুণগালেখ অবিচ্ছেগ্য অংশ 
হিসাবে বিবেচিত হইত | গোযা, দমান ও'দীউ-এর গতর 
জেনারেল ছিলেন গোয়াব গভর্ণর । ইহার মধীনস্থ একজন 
গভর্নর দীউ ও দমানের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগেষ 
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প্রধানকর্ত ছিলেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টান্ধের ২৭ ডিসেম্বর গোয়া, 
দ্মান ও দীউ পুনরায় ভার্তভুক্ত হয়। 

গোয়ার জলবামু উঞ্ণ ও আর্দ। তাপমাত্রা প্রায় 
২২* সেট্টিগ্রেড হইতে ৩২৭ সেন্টিগ্রেড (৭০০ ফারেনহাইট 
হইতে ৯*০ ফারেনহাইট ) এবং পশ্চিমাঞ্চলে গভ বৃষ্টিপাত 
হইতেছে ২২৫* মিলিমিটার (৯০ ইঞ্চি)। দুধলাগর শিখর 
অঞ্চলে প্রায় ৭৫০* মিলিমিটার (৩০০ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত 
হইয়া থাকে । 

জীবিকার জন্য অধিবাসীগণ প্রধানত: কৃষিকার্ষের উপর 
নির্ভরগীল। আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ ভূমিতে কষিকাধ 
হইয়। থাকে | প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য হইতেছে ধান, ন।বিকেল, 
স্থপারি, মুগ, কাজুবাদাম এবং আলু। গোয়ার পার্ববর্তী 
সমুদ্র মৎ্ে সমুদ্ধ। মতস্তশিকারে ৪৮৯১ জন নিষুক 
রহিয়াছে । অধিবাসীদের শতকর। ৯* জনই মতশ্তাভোজী । 

অরণ্য আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ ভূমিতে নিবিড় 
অরণো আচ্ছার্দিত পূর্বাংশের পাহাড়িয়! অঞ্চল বিস্তৃত 
রহিয়াছে । অরণ্য হইতে সেগুন কাষ্ঠ আহত হুইয়! 
থাকে । গোয়ার বাশ বিখ্যাত। 

দমানের জলবাধু সাধারণতঃ আর্দ ও স্বাস্থ্যকর । 
মৃত্তিকা উর্বরা, কৃষিকার্ধের যথেষ্ট স্থযোগ ও স্থবিধা 
বুহিয়াছে। আয়তনের ছুই-তৃতীয়াংশ জমিতে কুষিকার্ধ 
হইয়! থাকে । উত্পন্ন দ্রব্য ধান, গম ও তামাক । 

অতীতে দমান বন্ত্রবয়ন ও রঞ্নশিল্পের জন্য প্রত 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল । বর্তমানে বস্ত্রবয়ন, মাদুরশিল্প ও 
বাশের কাজে বনু পোক নিযুক্ত আছে। কৃষিকার্ধব্যতীত 
গভীর সমূদ্রে মহ্শ্শিকার, লবণতৈয়ারি ও শিকার 
অধিবাসীদের জীবিকা অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায়। 
শুষ্ক লবণাক্ত মৎস্থা ৪ পশুচর্ বাহিরে রপ্তানি হয়। 

দীউ ছ্বীপটির জলবায়ু সাধারণতঃ শুক ও অত্তযু্ণচ। 
এই ্বীপটির প্রায় অর্ধাংশ অন্র্বরা1 এবং জপ ৪ দুষ্প্রাপ্য । 
ফলে কৃধিকার্ধ দীর্ঘকাপ অবহেলিত বহিয়াছে। প্রধান 
উৎপন্ন দ্রব্য হইতেছে গম, জোয়ার, বাজরা ও নারিকেল। 

বন্ধবয়ন ও রঞ্ন এই দ্বীপবাসীদেরও প্রধান উপজীবিকা 
ছিল। বর্তমানে গণ্ভীর সমুদ্রে মত্ম্থশিকার হইছে 
অন্ততম উপজীবিক। | স্থপারি, নারিকেল ও লবণ ছাড়! 
দমানের ভ্তায় এখানেও শুষ্ক লবণাক্ত মৎস্য বাহিরে বধানি 
হয়। আমদানি দ্রবোর মধ্যে বন, খাগ্শহ্য, চা ও অন্থান্তয 
ভোগাপণ্য প্রধান। 

গোক্কায় উচ্চ শ্রেণীর আকরিক লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ 
প্রচুর পাওয়া যায়। বিকোলিম, সানগুয়েম ও সাতারি 
অঞলে লৌহেরর আকর আছে; সানগুয়েম অঞ্চলে ম্যাঙ্গা- 
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নিজও পাওয়া যায়। থনিজশিল্লে ৩০৪৬৩ হইতে ৪৯৯০ জন 

নিযুক্ত রহিষ্কাছে। গোয়ার উল্লেখযোগ্য শিল্প হইতেছে 
ধানকল, ময়দাকল, লবণ, বরফ, সাবান ও দিয়াশপাই 
তৈয়ারি, ধিছ্যুৎ ও হস্তচালিত তাতশিল্প | 

দীউ ও দমানে কোনও খনিজ পদাথের সন্ধান পাওয়! 
যায় নাই। 

পথ, জলপথ ৭ বে্লীপথের দ্বারা গোয়! সথসংযোজিত 
হইয়াছে । গোয়ায় ৬৪৭ কিপোধিটাব উচ্চ শ্রেণীর পথ 
নিষিত হইয়াছে । ৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মিটারগেজ 
বেলপথটি ক্যাশেন রক হইতে মামুগাও পর্ষন্ত বিস্তৃতি। 
প্রতিদিন ভাবোপিম বিমান খন্দর হইতে বোম্বাই-এ বিমান 
যাতায়াত করে। মামুর্গাণ ও আগাউদা দুইটি উদ্লেখ- 
যোগা পোতাঅয়। 

দমানে মার ৮৬ কিলোমিট।র বাস্ত। প্রহিযাছে। ইহার 
অধিকাংশ বর্ধা কালে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে । 
এই অঞ্চলে কোনও রেলপথ নাই । 

দীউ-এ মার ২৩ কিলোমিটার রাস্ত। "আছে । পুবে 
দীউ হইতে পশ্ষিমে ব্রাঙ্কা ওয়াড1 গ্রাম পধন্ত একটি পাকা 
বাস্তা বিস্তৃত 'আছে। 

গোয়া মনোহর নৈমগিক শোভায় সমুদধধ। গ্যাস- 
পাবৃডিয়াস, কোল্ড1, কালানগ্ুটে সমু €-সকত , ছুধসাগর, 
আবৃভাপাম জলগ্রপাঙ ) মাহেম। বখভোল ৪ নারোলিম 
হুদ; আগ্রিয়াদা দ্বগ অগণিত ভ্রমণকাধীদের মনোরক্ধন 
করিয়া থাকে। 

বোষ ছেসাম-এর বাধিলিকা, গোয়া ক্যাথিভ্রযান, 
সেন্ট কাজেতান কন্ডেট গির্জাথশি বিখ্যাত । সেন্ট 
জ্রান্সিল জ্েতিষারেব দেহ বোম জেসাস ব্যাসিশিকাম় 
এবং আর্চবিশপ ৪ পতুঠিক্গ বডপাটেব দেহ সেন্ট 
কাঁজেতান কনঙেন্টে রক্ষিত আছে । গ্রিগুলে অবস্থিত 
ভ্রীমঙ্গেশের মন্দিব, শশান্তা দুর্গা, শপামনাথ, সপ্গুকোটে খবর 
এবং মহাদেবের মন্দিবগ্রণি উল্লেখযোগ্য ১ উহার] বিভিন্ন 
শতাব্দীর হিন্দু-স্বাপত্যেব সাক্ষ্য বহন করিতেছে। 

গোয়ায় গ্রথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার যথেষ্ট 
প্রসার পূর্বেই লাত করিয়াছিল। সম্প্রতি ছুইটি কলেজ 
স্বাপিত হইয়াছে । অধিবাসীর! কোপবাপি ভাষায় কথা 
বলে। র 

গোয়ার উল্লেখযোগা শহর ৭৪ পোতাশ্রয়ের মধ্যে 
পনজী প্রথম | পনজী প্রান ও বর্তমান রাজধানী । 
প্রকৃত পক্ষে ইহা তেলহা! গোর, পুরাতন গোয়া ও 
নোভা গোয়া তিন সময়ের এই তিনটি শহর লইয় গঠিত 
('পনজী দ্র)। 
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ললল কিমাগিডীক 
উঠ ৪৮৪ 

ঢল 

মওওয়া5 

ভেলহ। গোয়া : জুয়ারী নদীর তীরে গোয়৷ দ্বীপে 
অবস্থিত এই শহরটি কদগ্বদের ছারা নিষিত হইয়াছিল। 
গোয়া ছ্বীপে ইহাই ছিল প্রধান নগরী । মুমলমানদিগের 
আক্রমণের পৃবে ইহ] সমুদ্ধিশাঙগী নগরী ও বাজধানী ছিল। 
বর্তমানে ইহার অট্টালিকাদির বিশেষ কোনও চিহ্ু দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 

পুরাতন গোয়া: এই শহরটিকে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাবে 
মুমলমানেরা ভেলহ1 গোয়ার পাচ মাইল উত্তরে নির্মাণ 
করিয়াছিল। ১৫১০ খ্রীষ্টান্দে আলবুকের্ক নগবটিকে 
অধিকার করিয়! পতুর্গীজ সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়া- 
ছিলেন। এশিয়ায় পতুর্গীক্ষ সাআাজোর ইহাই প্রথম 
রাজধানী ও একদা লিস্বনের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 
যোড়শ শতাবীতে ইহা লমৃদ্ধির চুড়ান্ত সীমায় পৌছিয়া- 
ছিল। পরবতী কালে পতুর্গীজ ক্ষমতা হ্াসপ্রাপ্ধ 
হওয়া ইহার গুরুত্বও কমিয়| যায়। প্রাচ্য এবং গ্রতীচোর 
আধো বাণিজোর ইহা ছিল একটি অন্যতম কেন্দত্র। 
আলবুকের্ক গোয়াবিজয়ের স্ৃতিচিহৃন্ণপে নিয়ত সেপ্ট 
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ক্যাথারিনের ক্যাথিড্র্যালটি ছাড়া বোম জেসাসের 
ব্যামিলিকাঁ ৪ সেণ্ট কাজেতান কন্ভেপ্ট এই শহরে 
অবশ্থিত। অপরাপর এভিহামিক অট্ালিকাসমূহ ধুপিমাৎ 
হইয়া গিয়াছে । এই শহরটি অগ্ভাপি প্রাচ্য রোমান 
ক্যাখলিক খ্রীষ্টান জগতের সর্বগ্রধান ধর্মকেন্দ্র হইয়া আছে। 

নোভ1 গোয়া (2০৪ 3০৪) প্রাক্তন পতুগীজ 
সামাজায গোয়া, দমান ও দীউ-এর রাজধানী এই শহরে 
অবস্থিত ছিল। আয়তণ ছিল ১৫'৫ বর্গ কিলোমিটার 
(৬ বর্গ মাইল )। পনজ্জী, বিবাগ্ডার ও পুরাতন গোয়! 
লইয়! ইহ। গঠিত হইয়াছিল। পনজী শহরটি ছিল ইহার 
একটি পল্লী । 

মামুগাও: গোয়ার একটি প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয় ও 
বন্দধর। গোয়ার অন্যান্ত শহরের মধো মাধুর্গী ৪, যাপুকা 
ও ভাস্কো-ডা-গামা উল্লেখযোগা । 

দামনগঙ্গ। নদীর ছুই তীরে দমান শহরটি অবস্থিত। 
এই শহরে (২০০১৫ উত্তর ও ৭২*৫৬ পুব ) একটি 
পৌরসভা আছে। ইহার আয়তন প্রায় ৫** বর্গ কিলো- 
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গোয়ালিয় 

মিটার (১৯৩ বর্গ মাইল )। ১৯৬* শ্রীষ্টাফে ইহার 
জনসংখ্যা ৯১৯৭ জন ছিল। ডক এবং জাহাজনির্যাশের 
জন্ দান স্ুপ্রসিদ্ধ ছিল। 

দীউ শহরটি ২০০৪৩ উত্তর ও ৭১*২ পুধে ও 
দাউ দ্বীপের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এই শহরে একটি 
পৌবসভা আছে। ইহার পোকসংখ্যা ১৯৬০ গ্রীষ্টাব্ে 
৪১৩৮ জন ছিল । ইহার আয়ঙন গ্রায় ২ বর্গ কিলোমিঠাব 
(২ বর্গ মাইল)। পত্রী শাসনকালে ইহাব প্রসি্ধি 
থাকিলেও বর্তমানে ইহার বাশিজাক গুরুত্ব বহুলা'শে 
স্বাস পাইয়াছে। 
দ্র 7196 11716101 039506661 07 1151£2, ৮০01. 15 
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গোয়ালিয়র মধা প্রদেশের একটি জেগা ও শহর। 
জেলাটি ২৫৩৪ উত্তর হইতে ২৬০*২১ উত্তৰ এবং 
৭৭০৪০ পূর্ব হইতে ৭৮০৫৪ পূর্ব পর্দপ্ত বিস্তুত।, 
গোয়ালিয়র জেলাব আয়তন ৫১৮৫ বর্গ কিলোমিটার 
(২*০২ বর্গ মাইল)। বঙমান গোয়।পিয়র জেলাটি 
গোয়ালিয়র, পিছোব এবং ভাগার__ এই তিনটি তহসিল 
লইয়া গঠিত। এই তিশটি তহদিশ কুডিটি খানায় 
বিভক্ত । 

গোয়ালিয়ব জেলা দক্ষিণ-পশ্চিমে মাঁপবের মালন্ু্ি 
এবং উত্তর ও পুবের বৃহৎ গাঙ্গেয় সমভূমিৰ মংযোগন্থলে 
অবস্থিত। জেলাটির মধ্যে চাখিটি প্রাকৃতিক বিভাগ 
আছে : ১. পশ্চিমের মালভূমি-- এই অংশ মাণবের 
মালভূমির অন্তর্গত। এখানকার সবোচ্চ স্থান টর পাহাড় 
৪৩৬ মিটার (১৪৫৪ ফুট) উচ্চ। উহা শিরকোলী 
সংরক্ষিত অরণ্যে অবস্থিত। ২. মধ্যের পাধত্য অঞ্চপ-_ 
পশ্চিষের মালভূমির বরধিত অংশ, ইহ গোখ।শিয়র জেলার 
জলবিভাজিকার কার্য করিতেছে । এই অঞ্চণের গড় উচ্চতা 
২৪* মিটার (৮০৭ ফুট )। ৩. দক্ষিণ-পূর্বের সিদ্ধু নদী 
ও তাহার উপনদী-বিধৌত সমভূমি অঞ্চল-__ ইহার পশ্চিমে 
পশ্চিমের মালভূমি ও দক্ষিণে মধ্যের পার্বত্য অঞ্চগ। 

গোয়ালিয়য় 

এই জেলার শিলা আফিয়ন (£1:015681)5 ) 
গোয়াপিয়র ও বিদ্বাঙ্রেণীব ন্মপ্তর্গত। 

জেলার সব নদীগুপি যমুশার সহিত সংযুক্ত ; উ্তরের 
নদীগুলি চঙ্বলে ও দক্ষিণের শদীগ্চপি সিন্ধুতে পতিত হইয়] 
অবশেষে যমুনায় মিশিয়াছে। প্রধান নর্দীব মধো সিন্ধু বিদিশায় 
উৎপন্ন হইয়া ৩২০ কিপোমিটাৰ (২০০ মাইল) জেনাএ 
ভিতর দিয়] প্রবাহিত হইবা যমুনাষ পভ়িতেছে | অন্যাগ্ঠ 
নদীব মধ্যে শঙ্খ, সৌনখেখা, মোবার, বৈশালী ও নূন, 
আসান, চাপের পাধভী এখং প1হজ উল্লেখমোগা | শিশ্ধু- 
বাতীত সকল ণদীই গ্রীষ্ম কালে শীণশো ঠা হইযা পড়ে। 
এ সময়ে নদীগুলি সেচন বা নৌবাহনেব যোগ্য খাকে না। 

এই জেপাব মুন্তিকা পলিমার শন্থভুক্ষি এব পাবওয়া 
(খানুকাময় দো আশ), দোমান (কর্মময় দো-কশ ) 

ও মাথ ( কর্দমধুঞ্ত গঙাণ মুশ্রিকা) এই তিন ভাগে 
বিভও। 

গোখাপিধব অেলাৰ জলবাবু শু | 'ঘাষাচ-এাবণ 
হইতে আশ্বিন মাম পন্য পন সাপ বাধিক পুটপা।ত্ে 
গড ৭৩২ মিলিমিটাব (২৮১০ হপ্থি)। বাতিক মাস 

হইতে আবহাওয়া শীতশ ৭ আবামান্ট হয়। শীতকানলীপ 
সণলিম্ াপমানা ০) সেন্টিশভ (ত২* মালেনহাঠ9) 
গ্ীক্মকালে ষ্ঠ মাসে 7 (গম) বাণাম বহিব। 
থাকে । গ্রীগ্মকালীন গড় তাপনাঘা ৪৮৩ সেটিণেড 
( ১১৮" ফারেনহাইট )। 

গোযাশিমব নাম ফশাখাশিযষণ ৮ শামাগসাবে 
হইয়াছে | ইত| পৌবাণিক যুগে গোপপবত €গাপগিি 
বা 'গোপাশ্রি নামে পরিচিত ছিশ। এহাব প্রত্চাতা 
ব্য মেন এক পর “বাসী সাথুর কপায বুটবোগ হঠতে মগ 
হইলে প্রতিদানম্বধপ এ পবতেণ উপর “গায়াপিদ্বার।- 
নামক একটি দ্বগ নির্াণ করেন এবং পরে ইহারই 
উচ্চারণ-বিক্রীতি ঘটিত বতমান 'গোষালিয়র” নাম 
হইয়াছে । ইহা অতি গ্রাচীন দুর্গ । এখানে অবস্থিত 
৫২৫ গ্রীষ্টান্ধের একটি মন্দিরের শিলাশিপিতে ইহার প্রথম 
নামোল্লেখ পাওঘ। যাম। 

গোয়ালিয়রের প্রথম শাসক মণ্ডপী াগেরা শ্রীষ্টায় প্রথম 
শতকে রাজত্ব কগিতেন। উাহাদৈর রাজধানী এাঁতছামিক 
নগরী পন্মাবতী-- বর্তমান পম পরওয়ায়া, গোয়।লিয়র 
জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 3 কুষাঁণেরা শ্রী্ীক্স তৃতীয় 
এবং চতুর্থ শতকে বাজাশাসন করেন। পরে গুপ্ত বংশ 
্রীষ্টায় পঞ্চম শতক পর্যন্ত শাসন কফরিয়] ছুন-কর্তৃক পরাজিভ 
হন। হুনেরা ৬৪৭ ধা পর্বস্ত শামন করেন। খ্রীষ্টীয 
দশম শতকে গোয়ালিয়র প্রস্তীহারদের অধীন ছিল। 
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১১৯৫ খ্রাষ্টাঝে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের সঙ্গে মুমণমানদের 
অনুপ্রবেশ ঘটে । ১২৩২ গ্রীষ্টাঝে ইল্ৎ্মিসপ ও ১২৫৮ 

গ্রীষ্টাবে বলবন গোয়াপিয়র দখল কবেন। এই দ্বর্গে ইবন 

বতুতা ১৩৯৮ গ্রীষ্টান্দে ভ্রমণ করিয়া ইহাকে অজেয় আখা! 
দেন। ১৯৪৮ গ্রাষ্টারবধে গোযালিরব মধ্য ভারঙ বাজ্যের 
অন্তরভূতি হয়। 

১৯৬১ গ্রাষ্টাবের গণনায় হহার লোকসংখ্যা ৬৫৭৮৭১১ 

গ্রামেব সংখা ৮৪৩ ও শহরের সখা ৪ হয। “জেলায় 

প্রতি বর্গ কিলোখিচ।বে ১২২ জন (খর্গ মাইলে ৩৬ জন) 
পোকেব বাস। শিপ্পোনতির জন্য লোকবসঠর থশত্ব 
শহ্রাঞ্লেই অধিক । 

১৯৬১ খ্রীঙ্টাে এই €জলার রুষিজ তুমির পরিমাশ 
২৩৪৪৩৪৮ হেগুব (৫৪৩০৭৭ একপ)১ তধ্যে ১০৫৮৬ ৮ 

হের (২৬৪৬৭ একর) দোখলা। গমহ এখাশকার 

গ্রধান ৬ত্পন্ন ধ্রধা ১ অন্্যাগ্য উতৎ্পনম ছবোর মধ্যে জোয়ার, 

ধান) ইনু? ভাপ, যশ ৪ সবজি গ্রধাণ। এখানে 

(১২৩২৩ হেক্টর, ৩০৮০৮ একব ) ঠ৩পবাজণ গুটু 
উৎপন্ন হু৭। ০৭1, খনভ্ামণ পরিমাণ ১০৮৭৯৬ ভেরুনু 
(২৭১৯৬৫ একর )। ছেলার প্রথান স"বক্গিত বনএলব 

নাম গাক্গী, পি"পুণ, সান্ছাউ,। দেঞগড। গোনসা ও 

শিরকোণা। 
এখানকার নেতা পানব, গিরিমাটি ও নরম মুন্তিকা 

প্রসিদ্ধ । বেলে পাবৰ গৃহনিমাণ কার্সে প গিব্মাটি চীনা 
মাটিব খাসনপুপ্ব 5 কাধে গচব বাবহ* হয়। 

জেলার শ্পঙ্চলি গোখাশিখর শহখেহ অবস্থিন। 

৩টি বড কাপডেব কন ও একটি ভারি ইঞ্জিনিখাবি, 
শ্নি, একটি গ্শিল্প কেন্রু, টিখযা* মঙ্গাবামের বিট 

কারখানা, কিাশপাহ কারখানা গু পাটি কৰা কল এ 

কাঠের আসবাব তৈষাবিব কাবখ না গোবালিমর শহণে 

অবগ্িত। হহা ব্যতী৬ শহবে বিখ্যাত মুখশন্ন ও সগ্য 

প্রতিষ্রিত সাইকেল নিরাপেব কারখাশা আছে । 

দ্র শিপ্পের মধ্যে বীপপেট, দি, ছা ঠা এবং এটির" 

শিল্পের মধো পাঠের ঘুতিশোধাই, বাশ হহতে ঝুডি, 

পাখা, চিক, খসখস ইত্যাদী প্রস্তুত হয। গোযাপিখবের 

জরি ও চান্দেরী শাডি খিখ্যাত। 
গোয়ালিয়র শহর মধা রেলপথের জংশন ,স্টশন। 

জেলায় গ্বাঝো গেজ লাইনের ধৈ্য ৪৭০ কিলোমিটার 

(২৯৪ মাইল)। ইহা গোযাণিষর শহকে শিবপুর, 
মেওগুর ও ভিনা-এর সহিত যুক্ত কগিয়াছে। 

এই জেলার মোট পাকা রাস্তাব পরিমাণ ৩৯৩ কিলো- 

মিটার (২৪৬ মাইল )। বেসরকারি বালের সংখ্যা ২২৩ 

গোয়ালিয়র 

এবং মরকারি ১৮) বেসরকারি রট ২১৫ % সরকারি 
৪৪টি। 

নদীগুপিতে সার বৎসর জল না থাকায় ঘোগাযোগ 
বাবস্থায় উহাদের কোনও গুরুত্ব নাই । গোয়ালিয়রে একটি 
বিমান বন্দর আছে। এখাণ হইতে সপ্গাছে তিন বার 
ইন্দোর, ভূপাপ ও দিল্লীতে বিমান যা ঠাধাত বরে। 

জেপাষ ভাদ্র মাপে পক্ষাবন্ধনের মেলা ৪ মাঘ মাপে 
তানসেশের জন্মোৎসব উপপ্ক্ষে উত্সব হম । কোটাখর 

মহাদেবের মশিরে শিবরাত্রিধ মেলা, ধখমে উুহেখপ্ মহাদেব- 

মন্দিবেব মেপ। ও মহম্মদ গৌশের স্মৃতি উৎসবই প্রধ্ধান। 
১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে শিনিহের স*খ্যা ১৮৩৩৩৬ ১ তন্মধ্যে 

১৩৭৯৮৯ পুক্কব ও ৪৫৩৪৭ স্্ী। জেপার প্রধান শহর 

গোষালিবর ২৬০১৩ উত্তর ও 4৮*১২পুর্বে আগ্রা হইতে 
১০৪ কিলোমিটার (৬৫ মাইল ) দক্ষিণে অবস্থিত । ইহা! 

লঞ্চর, মোবাব ও গোযালিগর-_ এইট তিন "সংশে বিভক্ত । 
শহুনের 'আযঙন ৭০ বগ কিপোমিটার (২৮ খগ মাইল )। 

লোকম"খযা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০৫৮৭ জন | ১৮৮৭ গ্রীগ্তাবধে 
এখানে মিউনিপসিপ॥ালিটি স্থাপিত হয। ১৯৫৬ শ্রীষ্টাবে 
ইহ] গোথালিয়র কপৌরেশনেব অধীনে আসে। 

শিক্ষা হিসাবে গোষাপিসব আত্যন্ উন্নত । এই শহরে 
কৃষি কলেজ « “ভন কপেঞ্জ বাতীত বিশুবিগ্ভালমের অধীনে 

ছেলাষ প্রাথমিক বিদ্ভাপয ৬৯৬, মাধ্যমিক বিগ্যাপয় ৭৮, 

উচ্চ মাধ্যমিক বিষ্ভালয ২৫ ও বেজ ২০টি। 
গোখালিষরেব ছুগ বিখাত। গোষালিযর তানসেনেন্র 

জন্মস্থান, এখানে তানসেনের সমাধি বঙতমান। জেগার 

ও ুঃল শহর দাবণা) ভাঙাব ৪ পিহোর। 

দ্র 0]78701090)1, 01585 ০] 1704, 7967, 19757 

01৮৮ 00151%5 1101710010 04101 79150706, 

13101১31, 1954» ভি, ১ (0থাঃ2র, [01507০0 03৫.৫- 

(6015, 2৬1৫৫01১৫ 0206৫1% : 038/90101, 101001991, 19039 , 

[01601091601 156015010105 ৭74 ১০50150105, 

12০0”91110 51064 ০] 21201792 00701651, 1964-65, 

[31101১31, 1965 
মৌম্যানদা চচটোপাধ।াধ 

ভার ঠাষ সংগত ক্ষেত্রের অন্যতম এধান কেন্ত্র রূপে, 

বিশেষতঃ ধ্রপদ ও খেযাপ পদ্ধতির পুনকদ্ধার, চা ও প্রবৃদ্ধির 
জন্ত এই স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ। এই হবে গোয়াপিষর 

রাজ্যেব নৃপতি, সংগীতবিদ্ ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক মান সিং 

তোমরের (বাজাকাল ১৪৮৬-১৫১৭ গ্রী ) অব্দান ম্মরণীয়। 

তিনি নায়ক বথ্শ্ত, নায়ক ভান্ন, মাহমুদ প্রভৃতি গুণী 

১৯৯ 



গোয়ালিয়র 

গায়কদের সহযোগিতা স্বীঞ্কত রীতি রূপে ধপদের প্রতিষ্ঠা 
করেন। পরবর্তী কালে স্বনামধন্য তানসেন গোয়ালিয়রের 
গৌরব বুদ্ধি করেন। এই স্থানে তাহার সমাধিস্থলে তাহার 
শ্বৃতিকপ্পে বাৎসরিক সংগীত-উত্সব অন্নষ্ঠিত হয় এবং 
ভারতবর্ষের বু বিখ্যাত সংগীত-শ্ল্পী তাহাতে যোগ দেণ। 
আরও উত্তর কালে ন্ুপ্রনিদ্ধ গ্রুপদগায়ক ও স্থরকার 
নায়ক চিস্তামন মিশ্র গোয়ালিষরে আগমন ও বাস কারিয 
কতী শিষ্তু-মগুলী গঠন করেন। তাহার শিশুদের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ছিপেন নাথায়ণ শান্ী ও দেখজী ুয়া। উক্ত 
ছুইজনের শিষ্বুদ্রে মধ্যে বিখ্যাত হন তাতু ভাইয়া, 
বামন বুঘা ফ্ল্তনকর প্রভৃতি ধুপদী। তাহাদেখ পরবতী 
পর্যায়ের ধ্রুপা গুদের মধ্ো লালজী বুযা, কেশব বাও 
আপ্টে, বিষুংপন্থ ছত্রে, গোগতে বুষা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । 
গোয়ালিযরে ধপদচর্চাষ তাহাদের শ্যাধারা লুপ্ত হয় নাই। 

গোযালিয়রের খেয়ালসাধনাঁও তারতবিখ্যাত। গমক 
এবং নানা প্রকার তানকতবে সমুগ্ছ গম্ভীর চালের 
গোয়ালিযরী খেয়াল ভারতীয সগীচক্ষেত্ধে বিশিষ্ট স্থানের 
অধিকারী । এ সম্পর্কে গোযাপিযর ঘরানা কথাটি প্রচপিত 
হয়। কথিত আছে যে, তানলেনের কন্যা বংশীয় মহা গুণী 
শদারঙ্গ, ( নিয়ামত খা) এর শিষ্বধার| হইতে গোয়ালিযরে 
খেয়ালচর্চা বিস্তার লাত করে । গোয়ালিষরী চালের 
খেয়াল গানের যে যুগ সম্বন্ধে নিশ্চিত জান] যায় তাহাতে 
শক্কর, বডে মহম্মদ খা ও নখন পীপ বখ্সের (মথ্খন ) 
নাম ব্রবিদরিত। এই ধারায় নন পীর খখ্পের পোত্রত্রয় 
হস্ন্ খাঁ, হা, খা! এবং পন খ। শ্বপামর্ধক্য খেয়াল গায়ক 
হন। ক্রমপর্ধায়ে উহাদের খেয়াল সাধনার এঁতিহা যে 
শিষ্তপরম্পরায় রক্ষিত হইযাছিল ভাহাদের যধ্যে দীক্ষিত, 
বাস্বদেৰ বুযা জোশী, ছোটে মহম্মদ খা, রহিমৎ খা, 
নিমার হুসেন খা, ভাইয়া সাহেব জোশী, বে ও ছোটে 
বাপরুষ্ণ বুধা, শংকর প্িত প্রভৃতি ন্রণীয়। ছোটে 
বালকুষণ বুয়ার শিষ্যুম গুলীর মধ্য প্ডিত বিষুদিগন্র। পণ্ডিত 
অনস্তমনোহর জোশী, পণ্ডিত আন্না বুষ্না এবং মিরাশি বুযা 
সমধিক খ্যাতিমাণ হন | শংকর বাও পণ্ডিতের শিহ্বর্গের 
মধ্যে কঙ্চ রাও পণ্ডিত ও বাজাভাইয়! পু'ছওয়ালে বিশেষ 
রুতী হন। তাহাদের উত্তরমবীদের মধ্যে গোগালিয়রী 
খেয়াল 1 'মাঙগও অব্যাহত আছে । 

লচাও ঠুংরি নামে কথিত এবং বিশিষ্ট ভাব ও 
মাধুর্যমণ্ডিত রি রীতির গ্রচলনকর্তা শ্বনামপ্রসিদ্ধ গণপৎ 

বাঁও (ভাইয়া সাহেব) গোয়ালিষরের মন্তান। 'গণপৎ 
রাও দ্র। 

দিলীপবুমার মুখোপাধ্যায় 

স্থঙকি 

গোরক্নাথ 

গোরক্ষনাথ নাথ বা! যোগী সম্প্রদায়ের গুরু এবং নাঁথপন্থ 
নুপ্রতিষ্ঠাকারী নেতৃগণের মধ্যে প্রধানতম । কথিত আছে, 
ইনি প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, পরে আদিগুক মৎস্থেন্রনাথের 
শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। ইহার জন্ববুত্তান্ত রহশ্যাবৃত। 
গোরক্ষনাথ সম্ভবতঃ কবীরের ম্তায় কোনও অখ্যাত 
বংশোদ্ুত। তাহার জন্মস্বদ্ধে নানা উপাখ্যান গ্রচপ্পিত 
আছে। “গোরক্ষমিগ্ধান্ত সংগ্রহে ইহাকে ঈশ্ববসন্তান 
এবং 'গোরক্ষবিজয়' কাবো মহাদেবের জট হইতে উদ্ভূত 
বলা হুইয়াছে। অন্য বৃত্রাস্তান্নসারে কোনও এক পুত্তরকামা 
রমণী শিববরপূত ভন্ম গোমযস্থুপে নিক্ষেপের ফলে বার 
বৎসর পরে সেই সুপ হইতে তীহার জন্ম হয় এবং সেই 
কারণে তিনি গোরক্ষণাথ নামে পরিচিত হন। 

তাহার গু মতস্যেন্নাথ খাগালী এবং ধঙ্গ দেশ তাহা 
অলৌকিক ফ্রিয়াকলাপেব দীলাক্ষেত্র হইলেও উত্তর-পশ্চি্ 
ভারতের কোনও স্থানে তাহার জন্ম হইযাছিল বলিয়া 
যোগী সম্প্রদায়ের বিশ্বান। তাহার রচিত কোনও বাণ্ল। 
পদ বা পুথি পাওয়া যায় পাই, যেগুশি পাওয়া গিষাছে 
সেগুলি মিশ্রিত হিন্দী ভাষায লিখিত এবং গোরক্ষের 
নামের সহিত জড়িত স্বানগুপির অধিকা"শই উদ্নর ভারতে 
অবস্থিত। তাহার শিল্তা ময়নামতী বাংপা দেশের কোনও 
বাজার মহিষী হইলেও তিনি উজ্জয়িনীর বাজকন্তা, 
ভর্তৃহরি, জালন্ধর প্রভৃতি ঠাহাগ বিখাত শিষগণ৪ 
বঙ্গদেশীয় নহেন বাপযা বিবেচণা করা হয। তাহার 
প্রবতিত কানফাটা যোশী সম্প্রদায়ের প্রতাব প্রতিপন্থি 
এখনও পর্যন্ত হিমালয় অঞ্চলে সমধিক | 

গোবক্ষনাথের আবির্ভাবের কাপসন্থদ্ধে ও মতভেধ আছে। 
ন্ষ্টম শতান্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ধোডশ শঠাবী পর্যন্ত 
বিতিন্ন সময়ে তিশি আবিভূতি হইযাছিলেন, এইবপ বিতিন্ন 
অভিমত প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস হইয়াছে । তবে তাহাকে 
একাদশ শতকের লোক বলিষ।ই মনে ভয়। অধিকাংশ 
এতিহাসিকের মতাহসাবে তাহার গুরু মৎস্তেজুন।থ দশম- 
একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিশেন। 'গোরক্ষবোধ' 
গ্রন্থখানি নাথ সম্প্রদায়ের গীতা, ইহাতে গোরক্ষের ধর্মমত 
আলোচিত হইয়াছে। গ্রিয়ার্সন € সিং উভযেই গ্রস্থখানি 
একাদশ শতকে রচিত বলিয়! শ্থিয় করিয়াছেন। 

গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে কিংবদক্তিসমূহ উর, পশ্চিম ৪ 
পূর্ব ভাবতের প্রা সর্বস্রই ছড়াইস্বা আছে। গোর্থা (গুর্থা) 
জাতির তিনি ইঠষ্টদেবতা এবং কথিত হয়, তাহার নাম 
হইতেই গোর্থ। গ্ধাতি স্বীয় নাম গ্রহণ করিয়াছে । মহাযান 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ব্যাহত হইলে পরবর্তী কালে তিনি 
সমগ্র দেপাল রাঞ্যের পৃজার্থ হইয়াছেন। উত্তর প্রদেশের 



গোরখপুর 

গোরক্ষপুর ঠাহার পীঠঃস্থন। এখানে সাহার মন্দির 
আছে। স্থানীয় শাথপদ্থীদের বিশ্বাস, গোরক্ষনাথ এবং 
পরমপুক্কষ একই সত্ব! - সভা যুগে তিনি পাঞ্ধাবে, মেতা 
গোরক্ষপুবে, ছাপে হবমুঙ্গ-এ এবং কলি যুগে কাঠিযা- 
ওয়াডের গোরক্ষমটী-তে বাস করিতেন । নেপালেও হিনি 
কিছুকাপ খাল কপ্রিযাছিলেশ। বালা দেশে, নেপালে, 
মধা প্রদেশে, রাজগ্রানে, গুরাতে) মহাবাষ্টে এক উত্তুব ৪ 
উত্তব-পশ্চিম তাবছের প্রা সবহই গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে 
কাহিনী ও পৌোক-স'গীত রচিত হইযাছে। বঙ্গ দেশে 
মানকচন্দের গীত প্রতি লোক স'গীতঠ চাহার শক্তি ও 
কীি বাক্ত হইমাছে। তিনি শিবের অন ঠাবরূপে পৃজ্য 
হইয়া উঠিপাছেন। পশ্ছপতিনাথ নেপাল রাজোব দেবনা) 
তথাপি সেখান ফার মুদ্াষ তাহার নাম "অঙ্কিত হইখা তাহার 
দেবত্বের পরিচষ বহন করিতেছে। 

হঠযোগ বা কাগাসাধন ছাবা দেহকে পরম সভা 
টপপঞ্গির উপযোগী কবিমা তেন শাথপন্থেব *পশ্া। 
হ$সোগ গ্রশ্থে গোরক্ষান্ম এক গোবক্ষপাথ -বচি বলিয়। 
গুসিছ গো এনে বা শন্থেবু কষেকটি শোক নাগযোগীদের 
হ/যোগসাধশের হঙ্গি 5 "মাছে । ভাহার শাদাভসন্ধ।ণ 9 
এহ সাধনাল অঙ্গবিশেষ | শাদমর্গে হম্থ নল রহশ্যবাদের 
পর্ন সংমিশ্রণ হহমাছে) হহাতে গোবক্ষলাথের বিশেষ 
ক্সপূণন ২75 বুলিখা মুন হয তাহার মও্বাদ সম্বন্ধে 

পিল্যোগা 'গোবক্ষণাও কী গোটা? হিন্দী পুক্তকে কবীবের 
সধ ৩ হাহাব বিশ্ক্ষেধ কাহনী এ লিষষে "দাংলাকপাত 
কবে। গোলক বাধা, * ঘট গোপঙ্গেহ সা কেতিক ভাষাষ 
শিখি * পধাপলী গারক্গ ধন্ধা” হতে পন বসিকা কেহ 
কেহ অগ্ুমান করেন । কযেবটি সংস্কৃত গ্রন্থ গোরক্ষনাখেস 
নামে প্রচলিত আছে । হিশ্পা ভাবার তিনি অগ্ততম শ্র্া 
হহা৪ অশেকে মনে করেন । লাখশস্থ প্। 

দ্র কলাণী মলিক) পাখ সন্্রদাযের ইতিহাস, দশন এ 
সাধনপ্রণালী, কলিকী 2, ১৯৫০ ১ 12061010126416 

0 16110101) হে. 12010155৬০1]. ৬], [এঘ10151), 

1913, 
বল/ণী মহিক 

গোরখপুর ২৫*৩৮ উত্তগ হইতে ২৭*৩*উ৫  এপং 

৮২০১৩পৃর হইতে ৮৬০২৬ পর্ব । উত্তর প্রদেশের একটি 
বিভাগ । নিষ্জোক চাঝিটি জেপা এই বিভাগের অন্গগ ৩ _ 
গোরখপুর, বস্তী, আজমগড ও দেওর্িগা। সমগ্র বিভাগের 
আয়তন ২৪৬৯৩ বগ কিশোমিটার (৯৫৩৩ বর্গ মাইল )। 

গোরখপুব জেলা ২৬*২২উত্তর হইতে ২৭০২৯উন্র 

ভা ৩২৩ 

গোরখপর 

এব* ৮৩*৮পুব । হহ! গোবখপুৰ বিভাগের ডগা শে ও 
উদ্বপ প্রদেশের উন্ধব পূণ ভাগে অবস্থিত । বহমান 
গোরখপুব জেশার আমঘাতন ৬৩১৭ বর্গ পিলোমিঠান 
(১৪৩৭ বর্গ মাইল )। জেলায় ১৯টি থানা ৪ ৮টি শ্হব 
বর্তমান । 

জেণার গ্রীক্মকাশীন শাপমানা পান ৩৪০ সেট্টিগ্রেড 
(৯২০ ফারেনহাইট ) এব উধের্ব থাকে না । শাকাপীন 
তাপমাদা৭ প্রা কখনই ১৬৭ সেন্টিগ্রেড (৬০০ যাবেন- 
হাহ) এপ শিল্পে নামে শা ছেপাব গছ গুষ্টিপাত 
১১২০ মাপখাশর (5 ইঞ্চি )| কিন্ধ উন্বব তবাহ 

সপে ১৩৫০ মিলিমিটার (৫৪ ইঞ্চি) এব অধিক 
বুষ্টপাত দেখা যায় এব দর্সিণ ও পুধ দক্ষিণ ঠাস্ছে 

বটটপাতি গ্রাথহ ১১০০ মিলিমিলর (55 ইঞ্চি ) এর কম 
থাকে | বাৎসবিক বুট্টপাতের সব নি ঠান্ত স্ব প্য। 

গাম সমগ্র জেলাই পললগি £| মুভিকায লবশার্ধকা 
9 তচ্ত নিত কার্সনেচ সঞ্চষেব তেমন প্রাদুহাৰ পবিললিতি 

হয না। ধলে মুন্কা মোটামুটি উপরা) হবে উন্তবাঞ্চল 
কিউ৮ কঙ্কবময। এইট অঞ্চলের প্রাকুতিক উছছিল্জে 
মপ্যে পণমোচার সহ্যাই সমধিক | "মাম, নান জাশীষ 
ডুমুর, শি, কষা, পেয়ারা, বীঠাল এব জাম বুক্ষই 
প্রধান। 

উচ্রু-পশ্চিমেব এটেন মাটি ধান চাষেন উপযোগী, 
তবে পুধাঞধ্লের ভাটা? শু াহি সলাপেশ। উদর এখানে 

০সচের পুযোছন হয় পা। ছ্লার দন্দঘিণাক্চনেব বন্বামম 

দৌঁঁহাশ মাটি এব নদবাহিত পণি মাটি ৭ কাষব বিশ্ষে 
উপন্চ ল। খাল, যব, কো?” গম, মতন ছোলা, 5টা, 
পবা. এখং ইন্ষই প্রান ক্ধিজ দখা । পরবে এই 
অঞ্চলে নীলের চা হই ত। বহমান স্থানে স্কানে 21তেব চাষ 

শব, হইতেছে । রযিজাত বোধ আধো পাতই গধান। 
বঠমানে গম ব্মশেক্ষা যব * ইন্দ্র ্রাধান্ঘ লক্ষি হয। 

শারততর এই তলা চিনি উত্পাতলেল অছা *হ শ্রেট হাল । 

অনিকানশ আসুন রবি সেচেব ইপব নিদরলল। 

দেশার উদ্ব ভাগ বস্প্ণ গবাদি পন্দব চালাত 
মেষ পালন ণধ” দুগ্ধ ৪ সা সেন বাবসা 

একটি হধাল জীবিকা, যদিও উৎপাদনের পরিমাণ খবহই 
'অগ্নপ। 

১৯৬১ ই্টাকের আদমশুম'ব অগ্রযায়ী এই জেপাব 
নোকসখ্যা ২৫৬৫১৮২। ওন্সবো পুনয ১২৯৭৯৯৭ এখং 

ক্ীপোক ১২৬৭৮৮৫ জন | ১৯৬২ থ্রী্গাদ এই তক্ষশাঁ 

প্রতি পর কিলোমিটারে ১৮০ জন (প্রি বর্গ মাইলে 
১০৫১) লোক খাস করে। বতমান ্নসখাস হায 

পি বস ] 

০ 



গোখ্খপুর 

শতকরা ৯২ ভাগ গ্রামবাসী, শতকরা ৯৫ ভাগের 9 
অধিক ড্পোর প্রধান শহর গোবখপুরে কাম করে। 

জন্ম খাব শশ*কবা ৯৭ ভাগ হিন্দু এবং শকবা ৯২ ভাগ 
বিহাপী ভাষা শখী। জপসখ্যার শতকরা ৮০ আগের5 
অধিক কীাঙজীবী। অন্বান্য জীবিকার আধ্যে কুটিবশ্ল্ল 
£ধান 1 বঙওখাদন নানা স্থানে চিশিব কল ও শহরাঞ্ধলে 

কওকএ্লশি বড খড় কণ কাবখানা স্বাপিত হহযাছে। 
চিশিক কলগুলিই জেশার গ্রধান শিপ ৯। 

এতক। শীত বহুবিধ কুটিবংশণও বিছ্ভমান | চাউল, যব, 

গম ৪19পহ এহ অকণের প্রধান বানি দ্রবা। ঠ৩পবাজ 
ও শালক1) ও বপানি হব । আমদানির মধ্যে ৭ঞ্জাত ও 
নাষাণধ শিপজ » পণহ প্রধান । নেপাল পাশোখ সঠিত 

গোপ্ধপুনের ফাই বা শা সম্পক মাহে । (পবপথহ যাঠা 
যান কান উপাব | উতর বাজপথ বিষ নাহ । ঘঘবা 
ই*্)াপধি শদসলি নাব্য এব পান্সাববাশিঙ্যের বিশেষ 
সহ্য? | নদর'পাথ গটুব কাঠ পখিবাহি ত ইথ। গোরখপুবই 
হেলা সদ্ব শহব। 

(শাবখপর শহব ॥ ২১৭৪৫ উত্তর এব ৮৩০২২ পর) 
ব্পী “পা বম বলে জবাস্থত (উহ উন প্রদেশের একট 

এ্ধান শব হাব কৃহচান জল খা ১৮০২৫৫। গথাধ। 

পুঠর ১০ৎ৩৬১০ দিক কু 15৬৪৫ । 

১৭০০ খা্ছুবে গোরক্ষনাথেব মশ্বেধ নিকট এই শহব 
শত হ11 শ্রাবকরেব সমন ভহা অযোধ্যা স্ববাব 

পুশ পপ্তন ছিশ। গোবখপুরধ সিডনিলিপ্যানিটি 
০৭৩ শ্রী গ্াণি* হর | বন্মানে হহা একটি শিল্প, 

ব্যাগ, গার্কহন। ৪ শিঙ্গা চবন্ত্রা ইহা] উত্তর প্ৰ 
বেখপখ শাশন শর হব শ তিন্দ লব? বড রেলে 

আল | কাশিক।ভা ভাত হার দ্ব$৮১৪ কিলপোমিঢাব 

(৫৭৬ মাই ন)। বহু বাব আবিস গোরৎ পরের বাশিশাক 
তং্পণ তব দাক্ষা দেখ । (গারখণুর বিখবিদ্ভাশধ ১৯৫৬ 
28. প্রাণি ত হঠছে। 

গোখপুর ছেপায বহু বে শপ ও বিচার বহিঘাছে। 
সণ+শে হতশ করবা সঙ্গব হয় নাহ । কাসিয়ার নিক 
প্পটি বখাছি। এখানে আন্দিবের ভিতব বুঙ্ছের শায়ি 2 
মূ পতমান | ভেশার দশিণে স্ব গুপেব সময়কার একটি 
স্স্ত আছে (খ্রাগ্ুপুব ৩১ মধ )। এখানে কনৌজ হিন্দু 
বাঞজ্গগণের অনেকএলি আখিপি পাএমা গিখাছে। 

দ্র পা দার মুখোপাধাঘ, নব জ্ঞান-ভারতী, কণপি- 
কাঠা, ১৯৫৮১ 21562 1701767121 03426066561 01 117456, 

$০] 51], 09360101908 

হু কি 

চা 

অরূপরঙন চটোপাধ্যায় 

গোক 

গোরা্ঠী্ঘ গীর ইসলাম ধর্মের গ্রমিদ্ধ প্রচারক ছিলেন। 
চব্বিশ গরগনা জেলার ডত্তব-পুধা*শে হাভোয়া নামক 
স্থাণে ইহার গ্রককৃত সমাধি থাকিলে ও বাংণা দেশের বিডিস্ু 
অংশে প্রতীক সমাধি "্বাছে। [ঠনি বন্ধ অলৌকিক বা 
এশা শ্র৪ আধিকাবী ছিপেন। সে শক্তিৰ ছাপা তিনি 
বথ ব্যন্ভতিকে ব্যাপি বিপদ প্রতি হহতে মুক্ু করিতেন। 
বঙযান কালে৭ (তাহাব মুতার গায় হয শঙ বসর পরে) 
বিশ্বাসী বাঞ্িরা ভাহ।র উদ্দেশ্যে পা গোরাচাদ মুষ্ষিল 
আমান” বাক)টি সময বিশ্ষষে আবুলি বরেশ। 

গীব গোরাচাদেব +কুত নাম সৈধ্দ আব্বাস আশী, 
চিনি মক্কাব অপিধালী ছিলিন। 

আরবে ধনণভা শা ছানাণ খ্রীগযয রযোদশ 
শ-তার্কাতে ৩৩১ জল শিযুলহ হসপায ধর *চাবার্থে ভারত, 

বর্ষে আষেন, সৈঘ্দ আার্ধবাস ব| গোবাচাদ সেই ধলপক্ত 
ছিলেন । 

ভাব “বুম উ৪ প্রচাপবশন ৪ দলে বিঠক হইয। 

বিটি দিক যারা কবেন। 
বাহশ জণ গগাবক বা আদা য়া দলের নেছা হহগা 

পাব গোবাচাদ ব"খাশ চর্লিশ পথগণ তনশাব গাফকো 
নামক খানে আমিখা এক তোল গ্ুপন করেন, উঠ] 

বাইন আাড [ব ঘবশাত নামে বশমান ছ 2লিগাবচি ৪। 
পধাম পীব গোালাত পাগা।পল বাজ চন্গাকঠুকে 

ইসলাম বার পার্ষিত ক ণ 5 প্।াম শাশ, পরবে হাতীফাগড 

নামক অকণে প্রদেশ বাটিতে লে শ্বাশিগ বাছা মহিত 
হাহব স ঘর্দ ভর, হহাতে গোণাচাদ ভা এ খা 2 হহমা 
তাপবপুব দ্বশো ই এল কেশ । ভাশার হন হেবা 
& স্থানে শাহাকে কববন্থ করবেন] বণমানে এ কৰব 
স্থান হাডোণা ণামে খান গলা যে পাথর ভাড 
থ কাধ এস্থানেব নাম হ ডোয। হইবাছে। 

হাডোখ। পপীতঠে পাব গোখাচাদেৰ কৰব (সম ধি- 
সৌধ ) আছে, প্রত বহসব কানন মাসে ভাহার মৃত্ত্য- 
দিবসে সম্ম।নাথে বিরাও মেলা হয। 

গোপেম্ব ফ। বনু 

গোরু স্তন্যপায়া শ্রেণীর আতিগুদাকতিলা বর্গের 
(0261-410008506%19 ) অস্থভূর্জি বোভিদী গোত্রের 
( ঢঝা71015-13051 0৩) প্রাণী। গোতেব অন্যান্য 

প্রাণাব মতই গো ৭ খুখাক্ষুর বোমন্থক প্রাণী । ইহাদের 
প্রতি পাষের পাচটি আঙুলের মবো মাত্র দুইটি স্থগঠিত 
হয়, এই ছুই 'মাঙুলের ক্ষুরে ঢাকা প্রান্তে তর দিয়াই 
ইহার' চলাফেরা করে। গাভী ও ধষাড় উভয়েরই 

এই 

৭ 



গোর 

মাথায় ফ্লাপা শাখাবিহীন এবং স্থায়ী শি” থাকে । উপরের 
মাডির সামনের অন্শটি বেশ কঠিন এব এ "শে দাত 
গাই। গোব তৃণভোগী, প্র্ঘ জিভ দিঘা ঘাসের গুচ্ছ 
জডাইয়া মুখের মধ্যে আনে ও ছুই টোযাপেব মধ্যে চাপিযা 
ছি'ডিয়। খায়। আহাপের পরে বিশ্রামের সমনে ইহাবা 
গিপিয়া ফেলা খাদ্য পাপস্থণী হইতে উদ্গার কবিযা মুখে 
লইয়! মাসে ৪ ধীবে ধারে চিবাহয়া "তাহাকে শুর ক্বুদ 
খখে পরিণত কবে। ভহাবেই জাবব কাশ বা বোমস্থণ 

বপে। এ সময়ে থাগযেব হত ফথেষ্ শাশাও মিশ্রিত হম। 

রোমস্কনের পর গোন চাবি থাগ্েৰ পিটিকে আবার 

গিপিয়। দেশ। 
গোরুর পাবস্থশীনে চাপ্টি বঙ্গ গাতে। 

প্রথম ছুট কে বহু বাবটিবিব। ৭ এ্বপোবধা প্রাণা 
(গোগোজোধা ) বাস বে হক শাহের সাহাষো 

খানের দ্ু্শপাচা কালোহাহ ড্রাম চে লোজর পরিপাক 

ঘটে। পোমস্থনেব সদ্য 
মুখে ঝিবিয়া হাব । পাক্ছশীব তিশীদ বন্দে খাগ্ঠ হতে 

বেক জত। ১০৭ লবণ পুলে শিশোবি 5 হথখ। 

গাবদ্বীল «ই টিএটি বঙ্দে বোনক পাক বস শব 
হয লা পবচ্ছ 11 ৯5 কঙগট ঘো খা মাতা ।ব 

বাকগ্কশীব মত ১ উবু গানে পাক ণীব গাঁক বম 
এণি। হখ। 

গান গাষু ১৮ ২০ বহর 871 পাব শ বসব 
পনস হইতত গাশী পহব খল ১০11 সাল বসব হব? 

৩ ই ইচাব। গপ্বাশ প্িতে পাবে। হহাদের 

০[*ট মৌনচখর (শাম সাহবণ ) সশ গডে ২১ দিন। 

গাটী গায ৯৮২ দিন গঞ্পারণ বিষ! আধারণতঃ একটি 
শাবক এসব কবে। 

অতি প্রান কাপ হহত্হে গোরু মানবশভাশাল 
সহিও লিবিডভভাবে সগ্রিছু। প্রামাণিক ৪০০০ গ্রষ্ট- 
পূরবাবে মিশবে &৮০ি। 5 বিশ্বাস ছিপ, গগনম পতল এক বিশাল 

গাভী এব তাহার ভাবকাথচিত উদবই আকাশ | মিশবে 

দ্বিতীয় বানবশের আমলে ( আঁগমানিক ১৭০০ গ্ষ্টপূপাফ) 
নির্দিষ্ট লকঞ্ষণধুপ্ত যগকে শিনী, স্থপতি ৭ কীাব্গিল্দের 
দেবতা পাগাইএব পুন ও গ্রতিশিবি এব কি ও কন্যাশের 
দেবতা হেলিরি (০0১0১) ব গুভীক পে গণা করা 

হইত ১ এই যণ্ডদেবচার পাম ছিল হাপি (801৯)। 
পঞ্চবিংশতিতম ও যডবিংশতিতম বাছবশেব যুগে (আগ 
মানিক ৭১২-৫২৫ শ্রীষ্টপৃরবান্ধ ) যগ্ডদেবতার পুজা মিশবে 
যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। উপঘুক্ত দৈহিক লক্ষণমুক্ত ধা্ড 
পাওয়। গেলে তাহাকে শৌভাযাত্রা করিয়া মেম্ফ্সি শহরে 

তন্মধ্ো 

€ ৮ ৬5 ৮ নে “হু ও, খ[|হা 

হি 
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প্টাঠ-এব মন্দিরে 'াণিষা পাখি] হাপি লু বদপেবতা 

কপে মোড়শোপচারে হঠিার পুল! কণ। মঃয 

পবে মেম্ণিসে সেবাপি|ম নামক সমাদিসোবে দেখত 
কপে পুজি এই ম্্খলিৰ যনদেহ অমাধিদ্ত বররন হব! 
(ছিল । মিশরে শির্াখিড কগেক ( শাভমানিক ৩০০, 

গ্রা্টপুনাফ ) বিভিন সমাধিমণিকের গেছি রি 

সাহাযষো হলবষণেব ৪ গোঙছোহনেশ চির ডহবটা ছিল 
সনকাশীন ম্রমেবাণ সীনেও কনিকাথে বলল বাপহাণে দশ 
৬হকী ] আছে । “টে ফিনোফান হল্গব দত দ ৩4 সাকেল 
( আগুযানণিক ১৭০ ১৪০০ গ্রাগপলাব। ) ক সাতশ 

হেল যোন্। পাশিখ। গিনিতে £৭ 

যে এ জমথ ধাডেস পিঠে ভপব্ পিতা শা তে রক 
স্ব€১লি৩ আড়! ছিশ «ক শাভা,তত 25 যু চতত 

এশ গ্রহন কবিন। শানাশো 
(আগমানিক ১৭০০ ১৮২০ 

চু * | 

১:০৪ 
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দেবশা৭ পরি ?তীক বপে পিলাচিত শপুজিতহঠত। 
আশাধা দ]ুক হব এস্থাতে উ্ধবী। ছি তলত হি ২ ইত 
৫৮] দ ধনী পাজাবেটিত এপ আলুর বা 511 
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4ঘপানশল ধর লাবশোতে 5 1] চটি ক 

হ আঠলের ীশ। পার? সাদ হিল এ তকা্যগ তল দি 

গ্ভুটিকি উপেহ এ) গাভা যাড চার পদ তত্ব 
নহি গোসল 2971 4 কবর 
বিশান হই) ইত হিতে তত ক্র 
অর্থন*তিতে গোকির িদখে 
৪» আমেরিকার মায়া, হত কও হ 

সত রব অধিবাধাছে তি বট গে 

৬07, তু, 00০৯5 716 

/511071015, 1,007 এ01), 1993 

এ] ও 

ট্ 

্নমশ্য বং ভাঙছে £৭ 
*7হ ইহ ৯ 

%য ডল শোন 21 

ভি 

্ ক? 

“৮ 
27 «| ক 

1১15৭010501 10075 0০ 

রি 
(নত: 

বঙ্মান শিশ্বে প্রধানত ছুটি তজািশ গুহ লি 

গৌক ব্যাচ ১ বাস ইশির্বস (032৭145০175) 
শি এ গঙ্গাতিন অন্তগত ভাব শ ৫ আগ্ান্ত শিব থ 

গোপব থাডের টপব ক্ুবুচৎ্ মাস] ৪ 

*1৮ প্র*স্থ গলকম্বল। থাকে | ২, চিদাষ শাতাস (093 

(01115) প্রজাতির অন্গও ০ তা ও ও 

অঞ্চলে গোরুব সাধ।ণশতঃ কধুদ দাকে না 

গলকন্বপ(টও স্বল্পপবিসর হয়। 
ঞ্তীচ্যে প্রধানত: ছুধ ও মাসের জগ রা শাবতে 

মুখ্যতঃ ছুধের জন্ত ও চাষ করা, গাডি টানা এ গততি কাখেব 

পা ৯৯05 দি) ৭ 

তন 

বত 
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গোক 

জন্য গোর পালন করা হয। ইহা ছাড়া গোচ হইতে জ্বশা 
ও অন্যান্য চর্ষনিয়ি ও ধা এবং গোল যঞ্কতের শিখাস হঈতে 
বক্তবর্ধক উষধ উৎপন্ন হয়। গোরব ছাডেখ গুভা শিিন্ন 
শিল্পে 9 জমির সব ঠিলাবে বাবা হয। গোময৭ সার 
হিসাবে উদ্নম ১ ইহা জালানি হিসাবেও প্রচশিত। 

ভাব সবকাবেব ১৯৫১ গ্রীষ্টাঙ্জের পশুগণনা অগ্যাষী 
ভাবতে প্রায় ৫৬৮ পক্ষ ধা ও বশ, ৪৪ পক্ষ গাভী এব 
৩৮৬ পক্ষ বাছুর ছিল। ভাবশীয় গো কর্মঠ, কিন্ত 
গ্রতীচ্যের গেরুর তুলনা দুধ ছেয়ে কম | তাবতেব গো 
বিভিন জাতের অশ্রধূর্। পাঞ্জাব, বাজন্বান,। মহারাষ্ঠ 
“শীরাষ্ট, মহীশৃব, অধ গ্রদেশ ও মাদাজের কোন৭ কোনও 
অঞ্চনে উতক্রষ্ট জাতের গোন্দ পাওয়া যায়। কিনব আসাম, 
পশ্চিম বঙ্গ, ওডিশা) কেরন প্রঠতি গকলের গোক্ষ শিক 
জাঙতেব। ভাবতে প্মঙ্গোল। গ্মুশগহাশ,। মাপমপাদী, 
কীকবেছ) কাক্ষাহ ।ম) কেণ ?থা, খিশাডী, খেডিগজ। 
গালা ও, গীর, ভাঙ্গি) থবপাববপ, প৪নি, নাগোরী, 

বছোৌব, খাবগ্ুৰ, মানবী, যেন্দাটি) বাথ, শাল সিদ্বী, শাহী 
৪৭ণ্ল, সিবি, হবিষানা) হালকণ, হিসাব প্রতি জাতে 
গোব উদ্লেখযোগ। | হহাপেব মদ্যে কত এশিব ছুগ্ধদান 
ক্ষমতা ভাল (দুধে জাতি বা ডে] ত্রি5 ও যথা 
সিদ্ধু দেখের পো শান সন্ধা « পার্ধালের গোর শাহী 
ওয়াল , কতকগুলি বেশ কর্মস এব ফোামুটি ভালই দুধ 
দের (উঠফগুণসন্পন্ন জাত বা ডুষপ পাব্পাস খ্রি ), 
যথা 
চগাক থরপারকব , মবশিষ্ঠ কতক ওলি জাতের গো খব 
নর্গঠ, শিব দুধ দেয় কম( কমী জানা ড্রাঞ্ট গ্রিড), 
ষ্থ| হটাশবের গোক অম্বুহমহ।ল ও হালিকব, মাহাছের 
“গা কাঙ্গ।হয়াম এল মধ ভারতর গোপ মাণবী। 
গুসঙ্গ 5 ডা খযোগ্ায মে পশ্চিষ বঙ্গ মরকার ও বিহার 
সরকাণ বিন গাশালাষ যবাজমে হরিয়না ও 
থরপাবকণ ছাতের গে পালন করেন, এই মকপ বাছজো 
ইজাবা সাণায় গোপণ ভননাঘ অনেক বেশি কাথকব 
হহ্মাচে। 

তীচ্যেব গো বিভিন জাতের অন্তর্গত ১ ইহাদের 
কওকগুশির গেহ এমণভাবে গঠিন যে গণানতঃ মা সের 
জন্যই ঘাঠাদে পালন করা হয (মাসের জাতবা 
মিট ব্রি )১ যথা খ্টশ্যাপ্ধের আ্যবাডিন-আাঙ্গাস, 
ই*লা!ণের শর্টহন গুভুতি ১ অন্য কতক গলি জাতের গোর 
খুব শাশ দুধ দেয় (দ্ববেল জা ৯), যথা ই শিশ চ্যানেলের 
জামি ও গেন্নলী পীপের যথাঞমে জামি এ গেন্সী গোর, 
হুইট্জ্লারণ্যাণ্ডের ব্রাউন সইশ, উত্তর হল্যা্ের হল্স্টাইন- 

হ'রবানা অঞ্চলের গো হরিয়ানা ও সিন্ধু দেশের 

গোক 

্রীমিয়ান প্রভৃতি । অ্টহর্নণ ও ব্রাউণ সুইশ জাতের 
গোক্ ছুধ ও মা'স- উত্য বস্তই মোটামুটি ভাগই 
উৎপাদন কর্ধে, তাই অনেকে ইহাদেব উভ্ভয়গরণসম্প্ন জাত 
বা ডুষাল পাবপাস ব্রিড নামে অভিহিত করেন। 

আমেপ্িকা মুণ্'বাষ্টের উষ্ণ অঞ্চপঞ্ণিতে শাবাডিন- 
আগঙ্গাস ৪ নিবন্ষীম় অঞ্চপের গোঞ্চৰ মধ্যে খংকর 
উৎপাদন কবিধা ব্র্যাঙ্গাস প্রভৃতি শুন জাতের গোক হি 
করা হইখাছে ১ এপ স'ক্র লাতের গোধ এ সকণ 
আধলের উড জপশবাতুতে নাঠিশীতোধ অঞ্চলের গোক্র 
তুপনাষ অনেক সহজে থাপ খান্যাইঘ। থাকে, অগচ 
লিরক্ষীঘ থলের গোক্র ঠনগায ইহাদের মাম ধিবার 
গম হা অনেক বেশি হয। 

দুধেল জাঠের ধাড ও অপেক্াক্ক 2 শিক জানের 
গাতীর গ্রদনের যনে যে গোণধ্ধ জন্মাম শাহাব দুধের 
পরিমান শাঠার ছলনাধ শধিত 227 পারে, হাবন্ে 
বিডিন্ন অধশ্শে জাগি গো 5 স্বাপীয গোবনু মধ্যে 
স"কুৰ করি্ষা এঠাবে দুধের উৎপাদন পাডাবাব চগ্থা 

হইযাছে। 
উন্নঠ জান গোর চটি কবারু অহ) কম 

গন্ধান (নাট পবন হাসান বশ) প্ধাতিল হানুজ 2 
হণ, এই গঙ্গতিঠ ডা ফাডব শঞ সপ গৃহ কশিজা হ। 
₹£তিম উপামে দি অসপস গম গাঈিতহ ০৮1 গ ভাল 
জনপতন্বে সধাতি বা টত্পাধশ বা 
হম। দুধ ৭ পিশ্থখান দ। 
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সম ন্ডণ্ল চৌবুবাী 

হব্ঞ। স*গ্বৃতির ধ্বসানশেষের আনা শাবতীয শোকর 

প্রান 'খ নিদশণ পাওধ। যায । উদ সীলগুশিতে 
ককুদসহ ৪ করুদ বিহীন মণ্ডের ছাপ আছে । €ব্দিক 
যুগের জীবশমাহা পশ্পান্পন, বিশেষতঃ গোপা লনের টপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। গোকব মাধ্যমেই সম্পদেব পবিমাপ পরা 
ইইত। এই অত্যধিক নিরশীলতা সামাজিক জীবন ও 
ভাষার উপর ছাপ রাখিয়া যাক্স। যেমন জ্ঞাতিসমগ্রি- 
বোধক গোত্র” শব্দটির মুপ অর্থ গোশালা। পুষা ছিলেন 
পথহারা গোকুধ উদ্ধারকানী দেঁবতা। কোন্টি কাহার 
সম্পত্তি তাহা বুঝাইবার জগ্ত গোরুর কানের উপর চিন্ন 
দেয। ৬ইত। খগ্বেদের পরধতী সশহিতাগুলি হইতে 
ক্রমবর্পলান কৃষিকার্ধে এবং শকট বহন করার জন্য 

২০৪ 



গো 

গোরুব ব্যবহারের পবিচষ পাগুযা যাধ। ছয, মাটি, 
বার, এমনকি চব্বিশটি গোর, জুতিগাণ হশ (সাব) 
কর্মণ করা হই৩। এহ সকণ কাজ মাও, গাভী ৭ বলা 
বাবলত হইাত। সাব হিসাবে গোমযের বাবভার জাত 

ছিপ। গোচর্ম হইতে ধভকের ছিল € ইতি তত হইি। 
কফ) ভ£, শোহিত এ মিএ নবি গোবর চনেখ পাওষ। 
যায়। ডখ্পাদন ব্যবন্থাথ 'অঠীল গয়োজনীধতান নে 

গো পবিনাঠ। অর্জন কবে। পাশগণ বন গো একসঙ্গে 
দান করিতেন। গোর 2 থ।ক্িছিল অনধ্যায় বিহিত 
হইও৩। 

পখবশী কালে গোবণ 3৮4 শ্ছিমাতর নম শাহ | 
মধ্য যুগান হাব ৪ স্া1শা ফহীখুর, পশ্চি ভাবত ৭ 
পৃধ ভাবত প্রতি দেশ ও বিভিন্ন «এগ এব পণিঠ্য 
পা&7 ময়। গ্রাটাঘ ৬ষ্ শতাধীতে লচিত ২ তি তান 
(৬১ 'অধ)ার ) গোরুব 'ব্যখ ৮গ্ান বি।ক কিছু 
আদে।না প1 9৭1 মাখ। 

পন থ 21৮7 

গুহ পালি জঙ্গতবর মধ খোল জনতা] ণকাব। এ 
ণবিদ। ভহাব তার এফন্থ এত বাখা গবিগণি "| 
পর্চশাখা (বৃশোদক চিত গোমুহ গোম। ছু দি এ 
গত) পো এ ন্মাকাণক দঞ্চানে বি তা »দব্ 

|৭তহল্ে গগবা ছা সান কবানো হখ। 'গবা পানে 
শপলিএত| পু পাশ দুরী2* হম। োনন গাও 
গণ জল ছিঢাইচু। পা চাগ।টি গোলা ছিয়। নিব? 
উহ। শুদ্ধ হখ। গোশ্বীরে পেপ হালা বিশদ কতান। 
গ্কুব দরে মব্। নিতবায় সদ শী, চনত উদ আও মতে 
জাহ্থী পাশ , সেখানে গত সেখানেই বা তিবাজিত। 
গাভীকে স্বয' শুগব শন্বসপা হনে করার গাজী সঙ্গ 
মাতার অন্যনমা। আমুম। চা 21 ঠা, প্রাঙ্গণ) র।দশ তি, 

গাী, ধাতী * পুনিবী লারা সমল শাহ 
গোপালন ৭ গোসেব। পণ ক খশেপর্চিত। শশনা 
উপলক্ষে গোপজারও বাবস্থ। আছুছে। কাহ্িবী স্মরা 
প্রতিপদ ও অগ্গমীতড গোপজাব বিশেম্ব বিধান আছে। 
গোপুজার বিশিষ্ট অঙ্গ গোণাম দাণ। চ।প্পাফণ 5 
প্রায়শ্চিন্বানত্গ়ানেও গোগ্রাম দানেৰ বীতি আত, 1 £ই 
উপলক্ষে কচি ঘাস, বীশপাতা পুভতি মাথায় পহশা গোণব 
সামনে ধরিতে হয। গো স্চ্ছণ্ধে ইহা গ্রহণ করিত] 
ভাহ1 শুভস্থচক মনে করা হয। শানে গোধানের মাহায়া 

৪ গোদানের প্রকাবতো ববি হইয়াছে । বঠমান সমাজে 
উচ্চ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণের পক্ষে গোদান গ্রহণ নিন্দশী। 

গোরেমি*, গ্যাসপারে 

বঙমানে আাদ্ধাদি উপবক্ষে গোদান ব| হাহা অগ্ুকল 

হিধাবে সামাগ্ধ মুখ দালের পীতি আছে । অবপাপছন্ঠ 
হহদ1] যমণ বে অবস্থিত ৩ বৈ রমা নদ সুদে পাব হভবাৰ 
উদ্দেশে চতাব পুপেভ সবখস। পেশ দানের বিধান আছে। 
এখন পাধাবণ হং আগ ধিনে আন্ধাপিকাবী সং এ উদ্দেশে 
বৈতপ্পণ বে বা বেগমপ। দান কপি পাকেন। তের 
ঠা কাথণাখ ধে ফোডশ দানে নি মাছে শাহাব বো 
গোধান অহ ৩ম । বুনাজসন। ও উপনদে্ দান আখের 
ঠা | 

বৈধিক ঘুগে শুশগব) গান গতি শান হজে 
গোক বধ করা হ£5 ৪ মাস হাতখা তই 5, খাডিতে 
বিঠি৫ আখি আসিলে মবুপর্কেণ আম সেব জগ্ত গো খর্ধ 
করত হহত। সেহহন্য মঠি।খব এক পাম ছিল গে ন। 
কাশক্রুহমে এ সদস্ত অনুষ্ঠান নিষিল হয] ধ1 এব গোবধ 
৪ গোঠ়া'স খল পাপবার্ঁ বালা পরিগণশত হয়। 
জা।নফ! পা ণ। জাপিঘা গোবণ কবিলে বা মালিকের 
বোন এ টৰু জন্য, এমন কি গলাধ দাঁড লাশ অবস্থাধ, 
গোরুর মুডা খটিলে কণার প্রানশ্চিও কাণতে হইঈত। 
ব5খানে এ্রা্ধণকে সামান্য বিঞু অর্শ দান করিয়া 
গ্রানাশ্চের কতবা নিবাহ করা হত্। গোবশের 
প্রৰশ্চ.তপ জন্য অথ স গ্রহের উদ্দঙগো ৪৩ *স০1” কিযি। 
পিক এনে গাছে দিবে ভিক্া বার থা মাছে 
শোমা ম ভঙ্গণে € স।+52র বাব নাহে। 

ডু. বন 1 সেশ) শাল্সাণবর ১ রখুলপিন, £যন্চিও হত) 
1২005011171 1২1,010, 03৩৩৫ 00 4৮17061 [এ এ 
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[পইরা 

গোরেমিও) গ্যাসপারে (00116510, 3849£6 ) 
হুশ সাঙ্থৃত তামা শ্টু সাগাপনা ও ছিকাশ বরিযা 
হ্যারি শা বাবিখাছেন। সমগ বামাষণের এই প্।ম 

“পল মহলা? 5০ পাখী (পশানবিস )*)প হইখা শী 

21 পু কাএ হইছি 1১5০৩ ০ হী) | ,17কসিওব 

১৮৪৮ 1 ভিখ ইশ তাহার পাটইনেল মক ও 

টানা টি, * ইটাণয ভাষণ | গোবেসিন ক বিব্প্জভাব 
সত হিতনন | টিন ফ্রান্সের বাজবাগ উনইিটিউটের 
কোবেসপশড়িত মেখর নির্বাচি হইফাছিক্লে। গোরেসিওব 
জখব্বাঁলে শামাযণের শশা কটি সজরখ হইয়াছিল ণই 

ছিগষ সত্্কবণেন শষ ঘণ্ড উতুণ কাও ১ ৮৭ জালে 

পাবীচ* ছাপা হয়। 
ইভদমার দেন 
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গোকি, মাক্সিম 

গোকি, মাকৃসিম (১৮৬৮ ১৯৩৬্রী) ছধানাম। প্রকাত 
শাম শালেবসেই মানত মা। 5৮ দেশকভ্। প্রখ্যাত কশ 
গল্পকার, বশি ৪ হা হাঠিক | 

১৮৬৮ খরার শিনশশ নঙজবদ্ ( ঞ্গণে গোকি) 
এহবে দর্মতইণ ক-ন। শৈশবে পিতহীন হন পরে 
মাশাহনের পালা শিদ্বকানল গালি * হন কিছ দাবদাবশানঃ 
হিশেবে ব সেই লাবপাশ্বুসত। বাহির হহযা বহু প্রকার 
কাজ খরেশ * নাত] তেণীয কের মম্পনে ছাসেন। 

শি গ্রাম সম + পশ দেশ পদ্বদে সমন কপিদাহিলেল। 
বস্ততঃ ,পাকপ্রাশবাশান মধো নিছে ভাসাইমা বিখা 
তসীশ্ুন পুশ চবিক আম্পণে যে আসদবিমেষ তাভিজডা 
অর্ডন করবেন 5 চাঁরই পিচ্লল গোঠি বত বচলাকে শদেশ ও 
লতি মমাল শীপ্বলন কাসে। 

১৮৯১ পাম্প ডাচ গতম হো তত শ ০৮১৮ খাবে 
* ৯ শীম সক গা কাশ তথ গোকি শান * গন্প 

“1৩ 

০পখল ৮ ইট 4 রি | 4 বা কি? ঙ প্ ৫3 গণদশ 

বর 1] গাব ঠা আব চওপপেরু লা হিহতশী হি ১৯০৩ 

শ্রী] বচিত £ন। দি (দর শা) বিশদ 
| গ "ক ত*্ঠবো সোনা ডেমোখশাও 

দলের সদস্য হণ এল ০১৫৫ আহার লিগা মধ 
অশ গ্রহ? বণ । তার গোকি কাপর 2৩ 
নব সর তা পগ কন ৭ শি কাব ১5৮ ৪ গোকিব 

বৃহ ও গা হি বগি লি গাব চিন্ছানাক। ৭ 
ব5ন।শেল। বান াঞ্ছিব 1৩ ব্রন ঠিনি ভান এ 
শ্রেদ দোটিত* শেখক ৮ ব পীর? লাভ করেন)? 
১৯১০ খাল তিল আোভতেহ পচা পপ্রবরে পলিচানণ। 
বলেন 

অমিক দীকণ পব। গাজা (হাঃ ১১৭০৬ খ্বী) কোশহয় 
ইহার সপাপেলা। গসিপ গ্রন্থ | জাখজীবশীমূশক হগী 
'দিবেহস্যু৬া? ( শৈলল) ১৯০৩ ১5 শ্বী), ভ. লাদিখান? 
(সস) ১১১৫ আঁ) এবি শিহ হুনিতেব্সিতেতি। 
( আমার ধিশ্ববিছা 7) ০৯২৭ খ্রা । সবিশেৰ গ্রলিগ্ধ। 

১৯১৭ সাপ বনেতহিক বিলিব্বে সমক্স ইনি 
বনলশেতিকদেব সঃ বরেশ, যপি৪ ঠাহাদের নিষ্ুবতার 
প্রতিবাদ ও করিদাতহন। বহু 5 খক ৪ শিল্পী ইহার 
আশ্রয ন| পাহলে বিশেষ বিপদে পডিন। 

১৯৬২ মালে রুশিদ। ত্যাগ ক্লিপ জার্ধানিতে এবং 
ইভাপিব সাঞাফেছ্ে। ৩৩ হাথ [গরোধে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করেল। 

১৯২৮ সালে বশ দেশে শ্রমণে আধিলে বিপুবভাবে 
সংবধিত হন। গোিকত দ্ভাদ্ঘসাৎ শিয়েস্হ ই অনা, 

ওহ ")% ৪১ ৫ রি 

গোর 

(২৬ জন পুকম ও ১টি মেঘে, ১৮৯০ থ্রী) এবং 'দেলো 
শ্বাঞআামেনোতীখ* (আঙামেণোতের খ্যব্সা) ১৯২৫ গ্রী) 
হাব উল্লেখযোগ্য বচণাবশীব অন্ততম। গোকি প্রণীত 
পস্তয প্রনুখেব স্বতিকথা ৭ গ্পিদ্ধি পাভ করিয়াছে। 

»1ধণ। দাস 

গৌর্ধা নেপাণ দেশেব সৈনিকমাত্রকেই সচরাচর গোর্থ। 
বপিষ! অভিহিত কণা হইযা থাকে । গোর্থা সৈনিক 
শোর বী্ধেধ জন্য জগধবিখ।া | কিন ইহাবা সকলেই 
গোর্থ] ব। ক্ষধরিয নছে। সাধারণতঃ গ্ুকুঙ্, মানগর বা 
মাগার, থাম, খাই (কিপান্ঠিব অপশ্শ) ৪ পিশ্ব 
তাঁর হইতে সৈঘা পইধা পাহিশা গঠন করা হই | 
ইহাবাই বিটিশ সেখাদশে গর্থ। বা খোকা মৈগ বশিয়া 
বিখা 5 ও পবিচি *। 

গোর্থা শধটি আমিঘ'ছে গোছা এহবটিব "্মপিবাপী 
হিসাবে । বহ্কেছি গোগণ শাম শণল হিল গোখা 
ব্লমা প্রচলি* হইলে ইহা কোন বিএ তব নাম 

ন.হ | গোর্। *ঠপট কান হই ০৯ কিনা।মাগাৰ 
(-৮ মহল) ইঈপুবগশিন শবাছিত। হত বল 
পৃ কপ হইতে পাগ সংগ্দ। 1 সনপঞ। 2+ গোপন্দপাথের 
৮1 মদন আশাস্ত। 25 আশিক ইহ ১তহী *হ স্থানে 

ণাঁদ হব গোব।। পোলমপ।তশব পাব শাওন প্রুক 
হলোখ্াশান ল মচ্ছেন্দনাযেশ আপন্মা অন্বিণ ১ নাথ 

মণ ধারের ৮৭ প্র বু সর্বে। ইনি শ্রেচ পচ হিসাণে গু্থনীয়। 
নায় শনান্দীণ” শাবতঠ খুস মান িজখেব ধনে, 

বিশ্যে কবি যখন ম্াশ।ণীন চিশোণ অঞমণ ববেন 
নল টিতোব * রাজপুতানার বাগ বশী বছ বানা ও 

ক্মরিঘ নৃপতি এব, প্রাঙ্গণ ঈততব ভাণন্রে পাবা) অঞ্চল 
প্লিতে আশ্রম শইন্ছে শিক করেন | কুমাধুন, গা গ্যাল 
€ ভিমাচশ প্রদেশের বি গুনে হহাব সাঙ্গ মিপিবে। 
ত্রঙ্গণেরা বনুর্গিন অবধি প্বাঠ্ধা বঙ্জায বাখিতে অমর্থ 
হইলে৭ শঞ্জিৰ ও অন্যান জা স্থানীয় 'দবিবামীদে সহিত 
বিবাহস্তত্রে "বদ্ধ হষু। তাহাদের সন্থা ওগণ খান (ক্ষত্রিয় 
ব। ক্ষেত্র অপঅশ ) জা বলিয়া পরিচিত । তাহার 
গোরক্ষণাথেণ মনিবের নিকটে লাযজু$, নওয়াকোট 
প্রভৃতি স্থানে বপবাম কখিতে থাকে ৷ পরে ১৫৫৯ সালে 
ঘখন কুমামুন হইতে শাহ. বংশের পা্গপুত বাজা দ্রবা শাহ, 
এখানে আমেন তখন এই খাসগণ তাহার সহায়াত। করে ও 
স্বানীয খাড়গ! রাজাকে পি"হাসমচাত করিয়া শাহ বংশের 
বশ্যতা স্বীকার করিয়া পয়। 

খানদের মধো ক্ষত্রি বা ছৃত্রী, কুন ওয়ার, থাপা, পাণ্ডে 

২৬৬ 



গোরা 

প্রভৃতি গোষ্ঠা প্রধান । ইহারাই গত ছুই শতাব্দী ধরিয়া 
নেপাল তথা কাঠমনডুপ ইতিহাস নিবস্ষিত কারয়াছে। 
ইহারাই গোরা! শহর হইতে পরণণ্ কানে কাঠমন্ড বা 
নেপাল উপত্যকার পার্থ স্বাণসমূহ জয় করিয়! খ্বীয় 
রাজা প্রসারিত করিযাছে। হহাদের ভাষাৰ সহিত 
হিশ্দীব সাদৃশ্য আছে) পিপি ৪ নাগরী এবং ধবশি9 সংস্থতের 
মত। প্রাচীন নেওয়ারী ভাঙ্গাকে হটঢাহয়। হহ! সমগ্র 
নেপালে বাষ্নুভাষা হইযাছে। এহ ভাষা ণেপালা বা 

গোর্খালী বলিষাও পরিটিভ। গোথা ধাজাদেণ শিজন্ব 
মুপ্দাও ছি ও গোর্থাপী জা তাগ সংগা হও 'আছে। 

মল রাজাদের (১২০০ হঠতে ১৭৭৬ খ্বা) কাল নেপাল 
উপত্যকা বা কাঠমন্ডুর সভা] 5 সুতি সব» বিকাশ 
ঘটে, কিছু যক্ষ মল্লের পমবে তাহাব পাজত্ব [ঠনটি াগে 
বিভক্ত হহ্যা পড়ে : পাশ) কানদল্ড ৪ ভাঙগাও। এত 
রাজা গুপিণ মধ্যে পব্ষ্পণব সষ্কাব ছিল পা। 

রাণ। পন্শীষেবা গোর্খা শহরে ২০ বন্মব বসবাল 

কবিবার পরণে, পাজাজ্যেখ দিকে মন দেয়। ইহাতে 
নবহপাশ শা । চেঞ। খুব খলবশী হ৭ শা, পবে 
ভাহাথ এ শধব অিশয ৬স্টাতিখাধা পুথুনারাধণ শাহ, 
পুমানুন,। তবাহ) সকিম এ তিবিতেৰ শীঘাগ্তবশী অংশসযূহ 
জয় কশিযা ১৭৩১ গ্রীষ্ঠান্দে কামণডুব পব প্রান্তের শহব 
কীতিপুব অ।ঞমণ কর্ন এব মন্ত্র বাজাদের তীর মননের 
হ্যোগ শহৃথা অব্দেষে ১৭১৪ সালে কাগমনড় আধকার 

কবেন। ১৮শ * শান্ধীর শেখ আগে পুখীপাবাধণের কাজা, 
সীমা গ্রায় ছিপ্ুশ হভদা যাঘ | এ ধমণ হইঠ্ইে গোখাশী 
ভাষা বাঞজতাস। হল'নে চাপু হয। ইান একজন পঞাজরম- 
শালী বাজা ছিণন এবং নেপাশ খাহ্াকে এক তালে 
বাদেন। ওমান রাজ] মহেন্রবিত্রম শাহ, ইহাবই বশধব। 
গোর্খা বাজাদের সহি ভহাব পবু হ বেজদধের কষেকবাক 
স্ঘ্ধ হইযা।হপ। ১৮০০ সালে সুযোগ মন্তী ভীমহুদন 
থাপার সময়ে গোখাব। তণাহ অঞ্চণ আক্রমণ কণে। 

গোর্খা সৈম্তদদশ অও বীরত্ব প্রদর্শন করিশেও পেনাপতি 
অক্টাপোনিণ নিকটে অবশেষে পাজি ৩ হয। কলিকাতাব 
অক্টীর্বোনি মন্ত্রমেন্ড এ বিজষেব স্মাবকক। শেষে ১৮১৫ 
সাপে সগৌণির চুক্তি সম্পাদিত হয। ফলে নেপাপকে 
সিকিম ও তরাই এর কিয়্ংশ ত্যাগ কবিধা ক 'মন্ডুতে 
একজন ব্রিটিশ বেসিডেন্ট বাখিতে বাধ্য ইইতে হয়। তবে 
ব্রিটিশের! ইহাদেব শোর্ষে এড মুগ্ধ হন যে নিজ সৈগ্যদপে 
ইহাদের ভর্তি কবিঘা লন। পরখতী কাপে গোর 
সৈন্যদের বেতন ও পেন্সন ইহাদের আথিক সমৃদ্ধির মুল 
কারণ হুইয়াছিল। 

গোখা 

১৮০৩ শ্রী্ান্দে পাগ্সিবাধিক যডহগ্ের ফলে একজন 
পরাক্রমশাপী সামস্ত গ্গ বাহাদুর পাশী ৩২কাশ'ন তাজা ও 
পানীকে শিবামিত ববিব! সঃ গনতা কদাসন্ত বপেন। 
তখন হইতে বাজ্য-শাসনের মাছ সমতা গবাণ আগার 
হাতে ১পশিয। যা € বাছ। কা।* শপাঞ্গ অবস্থায় বাস 
করিঠে থাকেন । বাশ। সম্দপান হত ভাবে প্রা ১৭৩ 

বখসর রাজন করেন । হহাবা সেখবাহিশার শরধিলাধকও 

ছিলেন। 
সঞএ্নামধিক বিচাণে জঙ্গ পাইলে বেশ রগ এশল 

শামকহ বলা চলে (গননা ৮01 হ্গবাতাছর মহালাশী 
ভিন্টোরিখার আভিবেক অমণে ১৮৫০ হা পরনে ফন 

১৮৫৬ সাপে টিপি সঙাপাজ। উতর ঠহণ ববি। ধান 
মক্বীব পদটি ব শতিএতগহ কলেন | ১৮৫৭ আলে মণাহা- 
বিছোহেব সম গোথা সৈম্তরশ ইবেদছের পক্ষ সম্থন 
করধে। প্ররহ্বাব ধকব "গার ৪৩ বহন পে হত 

'ভরাহ 'মধতসব ভাশার গান ত অঙ্গ নিদাশের 
কানদান। খুনিবাণ সুযোগ লাত বলে। » বেল বাজখ্জি 

নিত হহাপে9 আত্যশ্ুবীণ ভাহাশ। তাহাকে 

হস্রন্দেপ কবিতখ দেন নাভি ১2505 ব5বিতোহী শিপ? 
৪ নালা সাহেব এব ভাঠাব । কী? শি খানে গাশাহয়া 
প্বাসেন। মহ) হই/শ পুণশয় 

গৃহবিবাড ও চক উপ হও ও চিহ ৫ আত বা" 
মম হাসন হল। 

এত + শেব উন মাহশে তর (১১৯ ২২ শ্রী) শা দিক 

দিহ। পীতখান পু বয় বিন) ত হন এ 
লৈ? লা পচন বু শন, 10416, |প17০ খুছিদ পারিনি বতহাক 

করে কাহমনউচহ লিছু হি অশ্ান পুত বব 
স্হবন, উশিখোন সছোগ কাত। 

ভীম পেশী অশ্ শান নিহান বি তি। 

“)71774 

১৮৭০ ৮ 1শ তাগনাত এপ 

সি 

হ1৭৬ ৯1514 805 

রগ [ণাদলীগ 

দবাছি আন তশব ছগ্য তি সণ হচতত হাশর হজ 
বোপন্যে নিম।ন কবান। টিনি চামাগি 7 উদ 
কবিতাহিলসেন শি জামার ও সাদি গুথ ২ নতি 
পরশিণঙন খান « হ। পোলা, ধানালডা গত কাঁজাপক্কোটে 
পলীম জ্লব খাবস্থী এ একম ন হাই কুল হিলি বলেজা 

ছ্হাণ সশ্নেই প্রাণষ্ঠিত হব নাঙাব শাসনে ধম ভাব 
বা মনত কোনণ কাপশেরু জাই হউক চবি, ডাকা” ৭ 

হাব মাধ] খবত কম হিল । সেনাবাকিপীতত সহস্র গ1টাব 

লোক খাকিলেও সৈন্বাধাইশীব উচ্চন্ম পণসনল বাশ 
কশেব মাই সীমাবদ্ধ 1521 চন্ব শাজগণেপ সা স্গাতক 
এতিহ কিছু বগা রাখিংশঙ শিক্ষামূস্ক বাবস্থা গুলি 
ঝাণাগণ গ্রহণ করেন নাই। এ সময়োশক্ষার হার মা 

২০৭ 



গোলকোও্। 

শভকর| ৫ ছিলি। প্রাচীন নেওযাবী ভাষাকে একেবাবে 
দমন না কবিশে 5 চালু বাখিতে দে ৪ম! হয নাই । 

১৪৯১৪-১৯ সালে সাহাযোর ফপে ব্রিটিশ কবেমিডেন্টকে 
বাজদুতের পদে উন্নীত করা হয। পরিণতে ব্রিটিশরা 
দশ লক্ষ মুদা দাণ করবেন এবং নেপাল সবকারকে বহু 

অস্ত্র, গোপা গুলি ও শিল্লেব যন্্পাতি বিশ। শুকে আমদানি 
করিবাব অধিকার দান করেন। নেপাপ সবকাণকে অন্ছ্রে? 
কারখান। করিতে যে শ্বনুমতি দে পয হহযাহিপ তাহাব তে 
থিতীয মহাধুলেব সমম হাহ] শিশির প্রত ঠ কাজে 

লাগিধাছিল। গোর্খা সৈগ্তদল ১৯১৭ সা বিভপ্ত কবিমা 
৬ট দলকে ভাবত সামবিক বাহিশাতে ও 5টিকে বিটিশ 
সেপালহিনীতে শ্মন্নুক্তি কণা হয়। বঠমানে ১০ট সিপাহী 
দলের মধো ২টি বেজিমেন্ট পর নেপালের বাই € লিন জাতি 
দ্বাৰা গঠিও, একটি খান, বাকি গুড ও থামাং জাবি 
সিপাহী লষ্টযা গৃঠি *। দ্বিতীয় মহায়ুদের সমঘ ও পবে 
ইহারা গাফ্িক'সাইপ্ান এব' এশ্যাব বর্ম। মাপয় ই খালী 
প্রড়তি স্থানে বীনহেব জন্য গশ ও অগ্যান্ত তাবে প্রশংসা 
অর্জন কবিযাছে। 

১৯৫১ লালে মোহন সমনেবের প্রধাণ মখিহ্ের শষ 

বাদা ভ্রিহুবন বীব ক্কিম শাহ, ৪ উহার পুল মহেষ্জ 
বিক্রম শাহ, ( বন্মান রাঙ্গা) ভর শীয়্ দুঠাঁবাসে আশ্রম 
লইয়া ভাব.“ সঠায ভা গৃহণ করেন। ইহাব পূবে্ পেপালী 

ক্গ্রেল গশ হাঙ্ষিক অধিকারের দাশিতে আন্দোলন খুকি 

করর,ছিলেশ | কলে পাণারা পৰ্চাদগসব্ণ বাবিতে বাধা 

হন ৪ নেপালী কণগ্রেস বিনুবন বিক্রম শাহর শিখ 
তা শ্বক বালা হিসাবে গ্রহণ করিষা শাপনের হার দেশ। 

হাব মুঠ্যর পর ১৯৫৬ খ্বীষ্ঠাঝে। মহেন্দ্র খিঞম শাহ, 
বাজ হন এব নেপানের উন্নতির অগ্য পাস্তা) স্কুল, 
কলেজ, নদীর বাধ প্রভৃতি নির্ভান করাইয়া দ্রুত আধুনিক 
যুগের সত বাপ রাখবার চেষ্টা করিতেছেন । বাক্য 
ক্ষমতার তিনি পুর অশিকাধী। 

দ্র 1১৬7০০৬], 12191, %,)15. 1-2,1.010011, 192১, 

51300151010, 0011156, 1,010 017, 1977; 8085 

[.০57011596, ৮/:৮৮41671% চা) 2৫ 0101805, [,011007%, 

19587710171 [796017, 16041, 1)107901), 1993, 

খন] ম্াখাপাখাধ 

২ লে টি 

গোলকোত্ড। ১৭০২২ উত্তর পু ৭৮*২৭ পূর্ব । অঞ্ 
প্রদে“শ কৃষ্ণ নদী উপণধী মুপী নদী উন্তব তাবে গাচীণ 
দুর্গ এবং শহর। ইহ| হায়দবাবাদ জেলা বর্মাণ 
হায়দরাবাদ শহরের ৮ কিপোযিটার (4 মাইপ ) উন্তব- 

গোলটেবিল বৈঠক 

পশ্িমে অবস্থিত । গোপকোগাৰ বওমাশে কোনও গুরুত্থ 
নাই । পাহাডেখ চডায় গ্রানাইট পাখরেব ছুর্শ প্রায় ৫ 
কিপোম্টার (৩ মাইপ) পবিধি ব্যাপিয়া পাখবের 
প্রাকারে বেষ্টত। অভ্যপ্তবে ভগ্ন প্রামাদস্তুপ, মঘজিদ ও 
বাশাহিসার ( সাসডেল) বিজ্ঞমান। প্রায় ৩ কিলোমিটার 
(২ মাইল) উত্তরে কুতবশ।হী বাজ বংশের বহু স্থৃতিসৌধ 
বওখাণ-- সমুপপৃষ্ঠ হহতে ইহার উচ্চগা ৩৩০ মিটার 
(১২০০ ফুট), গড বষ্টপাত ৮৮০ মিলিমিঢার (৩৫২ ইঞ্চি)। 
কঙ্কণময লাশ বেল মাটির দেশ। কসিদ্ শস্তেব মধ্যে 
জখায জোথাব ৪ তপা। শিন্পেৰ সার হ% গাই | 

১১৭০ খ্মগ্গারেব পরে গযাণঙগলের কাকতীধঘ 

বশের বাতের সমথ (গাশকো পু] উহাদের অধীনে 
একটি কুপ্ধ ছুগমাত [ছল গালামগ্থাণ খিণঙ্গীর 
বান কতো ১৩১০ খাধান্ষে মালিক শাখেন কামংপ্রণু 

নোড়ুহ এ দেশ দ্বুহবার পুমিত হণ। উতিহ'সিক আমীব 
খন লিখিযাছেন হাজার ও অতি কছ মো বপুন সম্পদ 
পিপী75৬ বহন ক্যা নাশে। ১৩৬৪ মাচ গনী বাথ 

বাহশ শােণ পুন মহম্মদ শাহ কাব গীষদের পথাজিও 
করিখা গোলক গা শিন দখপে সানেন। 

বাইএনী পানবাশের াঠলিব পা গোলকাগা 
২ 5বশাত, শাহ বাখাক অবীল আসে শহী বাশ ছহ 
শত বঞ্জব পাজত্ব কবেল। শেষ গাগে হিবাজী খহ গান 
হইত »টাঁথ কপ আদান করেল ১৬৩৭ হী) শেখ 
হবলগান আনুন হাসানের বাজহ্ালে ওবঙ্গছের ১৬৮৫ 
খাবে গোপতক্চাথ্া মণলাধ করবেন হি আঢসাস 

এববোধেপ পৰে গুগ অধিাব কপিন শ। 

শাহী "আমলে গোশকোছা 151 হাবক-শহর 
এখানে ভীবক কা ৪ পালিশ করা হইত ঠবনশ- 
বিখ্যা" কোহিশব গীতা সম্ভবত এখানেহ পায়! যাষ। 

দু [২.0 7৬0928100, ঠা) 40417084 1717%019 01 
[78014, 1953 , 171১6 001771715, 151171)080016 (25006605 

01076 ৮/০011৫, 0০010170112. 00171015119, 1952 3 

11617190141 0302561660০ 17116. ৬০1. 2011, 

0৯69: 1১0৭, 
সলিনকুমাব চৌধুরী 

গোলটেবিল বৈঠক ভারন্বর্ধের স্বাধীনতা-স" গ্রাম তথা 
'বিধাণ বিবঠনের হঠিহামে ১৯৩৯ সাপ হইতে ১৯৩২ 

সালের মধ্যে লণ্ডণে অনঠিত তিনটি গোপটেবিল বৈঠকের 
বিশেধ স্বান আছে । কাপণ এই বৈঠকপুলিতে ভাবতীয় 

রাজন্য ণ্গ, ইংরেক্ব-শাসি ভারতের এবং ধ্রিটিশ গ ঙন্মেন্টের 

৬৮৮ 



গোলটেবিল বৈঠক 

প্রতিনিধিরা মিপিত হইয়া ভাখণ্তের শাসন-সংস্কার সব্ন্ধে 
আপোচন! করেন । ইহার পৃরে বা পরে এইপ্প সম্মেলন 
আর কখন ৭ হয় নাই । 

মন্টেগু-চেম্সফোর্ড শাসন-সঙ্কারেব (১৯১৯ খ্বী) 
পরবন্ঠী দশকে প্রতিক নবসংস্বারেব বানস্থ।' করিবার জন 
একমাত্র খোতাঙ্গ সদশ্য পইয়! সাইমন কমিশন গঠিত হয়| 
এই কমিশন ভারতে আসিলে কণগ্রেস কতক সবহোভাবে 
বর্িত হয ( “কণগ্রেস দ্র )। এই কমিশনের প্রস্তাব গুলি 
আলোচনা করিবার জ্গ্য প্রথম গোনটেবিল বৈঠক আইন 
হয় । "চখন বিটেনে লেবার পার্টি শামন চলিতেছিল। 

গ্রথম গোণটেবিল বৈঠক (১২ নভেম্বৰ ১৯৩০ শ্রী- 
১৯ সাঞয়াপি ১৯৩১ খরা), এহ টনঠকে কগ্রেস দপ বাজাও 
সকল বাজনৈতিক দলের এ মতবাদের প্রতিনিধিবর্গ 
উপশ্থি ঠ হণ । মোট ৮৯ জন সদস্যের মধ্যে ১৩ অন ত্রিউিশ 
বাশনৈতিক দলগুলি হইতে, ১৩ জন ভাব ঠীষ পাজগ্তকুপ 
হইতে ণব* ৫৭ জণ ব্রিটিশ অধিক্ক5ঠ ভারত হইত 

প্রের্ি5 হন। 
১, ঘল।ফ শ প্রসঙ্গে বলা চলে যে একদিক হইতে 

“16*রিক্ত কপ অগগঠি সব হহয।ছিল। পূব পুৰ 

বাজি সাইদন কমিশন, খ্রিটিএ ওঠ, সী তি 
এই মঃ প্রকাশ কছরুন যে, গদ্ববভব্ষাতে দেডাবেশন 

চান কণা টার না, পিখখ £ই চি [বকাশীবরের 
মহাণজা ৪ ৫হাপালপের নবাবের নেতহ্ে ভার তীঘ 
বাষ্ণবগ 'অব্লন্বে ফেডাবেশন গরনপন্পিকে আট মত 

পকাশ কাধ এ সিদ্ধান্ত পণ্য সম্ভব হয়। শ্রন্ত ধিকে 
মুসলিম, অঠন 5 হিশু গু ঈঙ্গ ভারতীয় হাদি সাখ্যাশঘু 
দশ তাহাদের ।নজ নিজ দাপি পুণবার পেশ করাতে 
ত্রিটিশ মরকাব সহদেই ভেদণীতি গ্রহণেক্ পক্ষে আবও 
জাবাপে। ধুভিব সন্ধান পাণ। 

দ্বিশীয গোণগোবল বৈঠক (এ সেন্টেম্বর ১৯৩১ খা - 
১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ শ্রী). ভাবা তব বুহম খাজনৈতিক 
দলের অন্মাধন বাতিবেকে সবিবানসম্পকে কোনও স্থিব 
সিদ্ধান্ত লয়! অসন্তব ধনে কবিষা ব্রিটিশ সরকার 
কংগ্রেপকে এই বৈঠকে যোগধান করিতে সম্মত করান 

(“কংগ্রেস দ্র)। কণগ্রেমদল এই বৈণকে একমার 
প্রতিনিধি স্বরূপ গান্ধীজী্কে প্রেরণ করেন । 

দ্বিতীয় গোপটেবিণ বৈঠক অনেকা শে নৈবাশেরহ 

কানুণ হয়। প্রথম বৈঠকে গৃহীত সিদান্থে বিকথ্েই 
গাঙ্বীজী ( কংগ্রেশদলের "পূর্ণ স্ববাঁজ” সংকল্া্চযায়ী ) 

কেন্দ্র ও গ্রদ্দেশগুপিহে পূর্ণ দাধিত্বশাল সরকার গঠনের 

দাবি করেন। কিছ গান্ধীজীর উচ্চ আদশবাদ সমবেত 

1 ৩২৭ 

গোলমরিচ 

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ৪ ভাবতীষ অন্থান্ত ০ 
উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই । ফলে 
পরখা ঘটনা-প্রবাহ নিয়ন্থণেব কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ রা পিটিশ 
সরকারের হাতে চলিয়া যাম। কশগ্রেস ৭ তন 
সম্প্রদাষের মধ্যে মতছোদ গুপ্ত আকার ধাবণ বরে। 
স*্ব্ধানের ধাবা রচনাতেঞ দ্বিতীষ গোলস্টবিল বৈঠকে 
কোন বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায় নাই, পুবগ্ঠী 5 
কঠকগুলি শিদ্গাঙ্থের সামান্য 'অধল-বদপমাএ করা হয। 

গাঙ্ধীজী আশাহত ও ব।থিত চিনে প্রন্যাব *ন করিলে 
আহ্ন 'মযান্য আান্োলন প্ুনঃগবশন করা হয এব, 
ভঁশীষ গোলটেবিল বৈঠকে কগ্রেম কোনও "শ গ্রহণ 
পবেন না। 

ভূশম্থ গোলটেবিল বৈঠকে (১৭ নতেম্বপ্ন -৩৪ চিসেম্ব 
১৯৩২ খর) 'ক্সসখ্যক (৪৬ জনমাহ) সাশ্ত যোগদান 
কবেন। ভারতীথ বাজন্যবগের কোন প্রধান এই 
অধিবেশনে উপস্থিত হন শাহ । ৩ঙ্কালীল ভান-ভসচিব 
স্যা্যেল হোর ঘোষণা করেন যে, ভারতে গরঙ্গাবিন 
কেনা আইনপবিষুদে ভ্রিটিশ-শধিকিত ভারত 
সদস্থস্খ্যার ৩০৪%-স'খ্যক আমন ঘুসলিদগণের জন্য 
সবি হহবে এব, ভাহাদেল দাবি অন্যাধী সিন্ধু প্রদেশ 
নামে ভিন প্রদেশ ও গঠিত হইবে। 

১৯৩৩ সব মাচ মাসে তিন গালটেছি 

লিক্গান্ধ ৭ সরক্চাবি প্রস্তাব -সমহিত বেদ 
করা হয, যদি বৈ*কগুলিব পক, 
ই শ্বেতপত্রেব কাধ» আনেক অমিস রি 
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০5 

(খা 

ধন দল 

গোলমরিচ পিপেবাসিঈ গোবেক (দাস 8170- 

০৫০ ) অন্থ ক্ষ বরুবর্ষলীবী চিবইরিৎ্, নিবীজপধী শত নে 
৮মণাতীয উদ্িধ) বিজ্ঞানসম্মত নাম পিপেত্ধ শিগম 

(19176117161) )1 গাছের নীচের পিকে কাপ শক, 

উপবেক দিকে কাগ্ড হইতে বিস্তৃত শিকডেব সাহায্যে অন্ধ 

গাছকে শ্াকভাইযা বহিত হয়। পাতা সরল, মোগ ৭ 

ভিম্বা্ততি ১ ফুল শাদা । উভভলিঙ্গ, শ্্বী ও পুক্ষদ-- নিশি 

প্রকাবের গোপযরিচ গাছ হয়। নিভবযোগা "্খবিক 

ফপনের জন্য উভপিঙ্গ লতা চাষের স্পাশিশ করা হয। 

ফল গোলাকৃতি ও পাশ, এই ফ্লই শক অনস্থায় বাচ্ছারে 

২৪৪ 



গোলাপ 

গোলমরিচ পাঁমে পরিচিত । ভারতে ফলন এবং উৎকর্ণের 
জন্য কান্ুভার্গি এখং বালানকোট্টরা জাতই সবোৎকষ্ট। 
বাণিজ্যে মালাবার, পেনাং, কোচিন গ্রভৃতি নানা জাতের 
গোশযরিচ স্প্রচলিত। গোপমরিচের ফলে পাইপেরিন 
নামক উপক্ষা (আল্কালযেড ), রজনজাতীয পদার্থ 
প্রভৃতি থাকে । 

ঘবছীপ, বোনিও, মালয়, হুমানা, শিঙ্গাপুব, পশ্চিম 
ভাবতীয় ছ্বীপপুঞ্চ এবংভারতের আসায়, কেগল, পশ্চিম বঙ্গ, 
মহীশুর গ্রতৃতি অঞ্চলে গোলমরিচের চাষ হইযা থাকে । 
ভাবতেই চাষের পরিমাণ সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে সবাধিক | 
সমুদ্রমমতল হইতে ১২৯০ মিটার উচ্চতা শখপ্ত ঢালু 
পাহাভেব গাতে এব" সমতল ভূমিতে ইহা চাষ কণা যায়| 
দো আশ বা বেপে-দেো। আশ মাটি, আর্দ আবহাওষ] (বৎসরে 
২** সের্টিমিটাবের বেশি বৃষ্টিপাত ), ১**-৩৭* সেন্টিগেডের 
গঝো তাপমারা ৪ 'ন্ত গাছের মাৎভার 'আলো ছায়া 

এবং লতার সহায়ক ইহাব চাষেব জন্য প্রযোজন। কোনও 
কোনও অঞ্চলে অল্প ছায়া, সহায়ক এবং গবাদিব 
হাত হইতে রক্ষাব জন্য কাটা মদার ( এন্রিথিনা ইনি'কা, 
1790/072 70104 ) গাছ লাগানে। হয। গুটিকপম বা 
কাটিং -এর দ্বারা গোলমরিচের চাষ কবা হয়। তৃতীথ 
বসব গাছে ফল ধরে। ফল তবিযা রৌদ্ডে শ্রকাইয়া 
লইলে ফলগুলি কালো হইযা কুঁকডাইয়! যাগ। প্রতি 
হেক্টর জমিতে গোলমরিচের গড বাধিক ফণণন গ্রায় 
৭৫* কুইণ্টাণ। টপযুক্ত সাব প্রয়োগে শতকরা ৫" ভাগ্ 
ফলন এব* ৪* ভাগ আঘ বাডানেো সপ্তব। বন্ধনে ও 
আমুবেদে গোলমরিচের যথেষ্ট বাবহার আছে। 

দ্র কালীপদ বিশ্বান ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বণৌষবি, 
৩য় খণ্ড কপিকাতা, ১৯৫২১ 4৯ 9. চ10০0109, 

“26101567214 006 800091 80015010571, 

1959 , 782101141) 10100105157615 100৬ 00 0051) 

00 5৮00 5110৭, 17৫107 10179), 1960 

মুরাব্প্রসাদ গু 

গোলাপ বোপামিঈ গোতের ([7410115-0380886 ) 

অস্তভূর্ত ছ্বিবীজপত্রী বহবর্দজীবী পর্ণমোচী গুদ । 
সাধারণতঃ ইহা। খজু ও কণ্টকময় ১ ক্ষেত্রবিশেষে ব্রততী বা 
রোহিণী জাতীয়ও হইতে পারে । পাতা যৌগিক, একান্ত 
ও পাতার প্রান্ত খাজকাটা। ক্ুত্র কুছ গ্রশাখার প্রান্তে 
এক ক পুষ্প অথবা কোরিস্ব জাতীয় পুষ্পবিস্তাস দেখা যায় । 
ফুলের বৃতাংশ ও দল পঞ্চবর্গীয়। অসংখ্য পুংকেশর এবং 
কয়েকটি গর্ভকেশর একটি হবণ্টাকৃতি পুম্পাধাবে রক্ষিত , 

গোলাপ 

এই পুষ্পাধারই পবে রসাল বেবি জাতীয় ফণে পব্িণত 
হয়। 

বেসা গণে (30005-2082 ) শতাধিক প্রজাতি 
থাকিলেও প্রধানত: সাতটি প্রজাতি হইতেই আধুনিক 
সংকর গোলাপেৰ (হাইব্রিড রোজ) উৎপন্তি। বন 
শতাব্ধী ধরিয়া ক্রমাগত নিবাচন ( মিলেকশন ), অঙ্গজ 
বিস্তা (ভেজিটেটিত প্রপগেশণ ) এবং ম*কবাধণ 

( হাইব্রিডাইজেণন ) এব দ্বারা নান। বর্ণের সহক্লাধিক 
জাতের ( ত্যাণাইটি ) আধুনিক গোপাপের উদ্ভব । উদ্যান- 
বিদ্যার (ইর্টিকালচাব ) বিভাগ অন্গযাযী গোপাপকে খিভন্ন 
শ্রেণা্চে বিউক্ত করা ধাম ১* প্বুপ গোশাপ বা বুশ 
বঝোজ _ক হাইব্রিড টি রোজ খ হাইব্রিড পারপেচমাপ 
গ ফ্রোবিবাণ্ত। রোজ ২, নতানণে গোলাপ বা রাইদ্দি' 

বোজ-_ক ব্যাঙ্থপার খ ক্লাহম্ববব গ পিলাব ৩. গুল 
গোলাপ বা আব বোজ ৪, ক্ষছাব্যৰধ গোশাপ থা 

মিনিযেচার বোজ। 
কষেকটি প্রজাতির বন্য গোলাপের উত্পন্তি শ্বান 

হিমালযেব পাদেশ কিন্তু সম্ভবতঃ খুমলমাণশ বিজন্যব 
পবোক্ষ গ্রভাবেই উদ্ভানজাত গোশাপ পারস্য হহতে ভারতে 
'আ।স। 

বিচিত্র বর্ণের মশোহব কস্রগঞ্ধি নখনাতিনাম ফুলের 
জগ্যহ গোলাপের চান কা হখ। গামপাশ বা ওন্য 

পারে কিংবা যে কোন৭ জমিতে গোশাপ গাছ রোপণ 

করা যায। উম্মুক্ত, উ%, ঝোডো ৭" হ।পবিহীন। এবং 
জপনিকাশের অব্বস্থাযু্ উবধ জমিতে ইহা চাষ শাল 
হয়। ঈষৎ বালুকাঘুণ্ড নৌ গাশ মাটি চাষের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । 

ভারতবর্ধে মেদিনীপুব, সাঁওতাল পরগণ।, লিউ, 
ছেটিনাগপুব, মীঞ্জাপুর, সাহারানপুর প্রড়তি একলে 
বাবলাধিক ভিৰিতত গোলাপের চাষ করা হয। অন্থাণ্য 
দেশের মধো যুকণাইঈ। ফ্রান্স, যুক্'বাজা, উটাপী, ইবান 
প্রতি দেশ গোপাপেব চাষের জন্য বিখযাত। 

বাজারে গোণাপ ফুলের চাতিদ। প্রচর। তাহা ছাড়া 
গে(লাপ হইতে আতর, গোপাপ জল, পোজ সিরাপ গ্রভৃতি 
ব্যবলায়িক ভিত্তিনে উৎপন্ন হয। 

গোলাপের গবেষণা লগ্ডনেধ ন্যাশগ্তাল রোজ 
মোলাইটির (স্থাপিত ১৮৭৬ ্ী) অবদাণ উল্লেখযোগ্য । 

দ্ধে9. ৩ 91800201781), 17052010176 7 0৫ 
77015605, 051500885 1959 ) চি, 81001901501, 10565, 

[00007 1962. 
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গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ী 

গ্োলাপচজ্জ সরকার শাস্ত্রী (১৮৪৬-১৯১৫ শ্রী) 
আইণজীনী ও হিন্দু আইন-বিষয়ক ব গ্রপ্থের প্রণেত।। 
ধাকুডা জেলার ইন্দান গ্রামে, ১৮৪৬ খ্রীগ্রান্ষের ২৪ জুলাই 

তারিখে গোলাপচন্জ সবকারেব জন্ম হয়। পিতাব নাম 
শঙ্তুনাথ সগকার। কলিকাতা মস্বত কলেজে বাল্যকাল 
হইতেই শিক্ষা লাভ করেন। পুবে সন্ত কলেজে ব্রাঙ্গণেতর 
বর্ণের ছারের প্রবেশাধিকার ছিল না। গোশাপচন্দ্রকেই 
প্রথম ব্রাহ্মণেতণ বর্ণের ছাত্র পে ভ্ষি করা হয়। ১৮৭১ 
শ্রষ্টান্ধে সংস্বত ভাসা ৪ সাঠিতো এম এ. পাশ কবিষা 
ঠিনি শার্গী উপাধি লাভ করেন। আইগণপরীক্সা পাশ 
করিয়। ১৮৭৩ খ্রাগ্ান্জে তিনি হাই কোর্টে গকাণতি আরঙ্ব 
করেন। হিশ্ব মাইন এব হিপ্ু মাইনমপকিত মৃণ 
স্বঠ ও ধর্মশান্ধে ভীহাব অগাধ পা্ধিত্য ছিল। হিন্দু 
'আইননম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিষা বালা দেশের বাহিবেশ 
ঠিনি পঙিপত্তি পাভ করেন এবং অনেক যকদ্দম।য 
উহাকে লষ্টয়া মান্যা হই-5। ঠিভি কাউন্সিলে হিন্দু 
আইএ এব" মুসলমানী "মাইনে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাহাকে 
লা যা - পাল, সে বিষঘেও বিলাত হইতে একবার 
তাহা পরামর্শ চাপ্রযা হইখাছিপ। ১৮৮৮ খ্রাষ্টাবে তিনি 

দন বিষযক হিপ আইনসঞ/দ ঠাকুর পা লেকচাব দেন। 
"শাহাব প্রণীন হিন্দ 'আইপ? হিন্দু আইনব্মিযক একটি 
+1মাণিক গ্রন্থ । মল স্মৃতি ৪ ধমশাখ্ধ এল ভাঙার 
পবৃম্পাগান বা।খা। অধিকাংশ বিচাবকেব জানা না থাকাধ 
তিন আহনসম্পপ্র্ব হাই কোট এক ঠিভি কাউন্সিলে 
আনেক নজিব যে হ্বমাম্তক এব শাখ্বলন্ম ত নক) শাহ 
গোলপ শাশী দেখাউয়। দেন। তিনি 'বীবমিহোদয?) 
পাযধতত?, “বিবাদ-বহাকবা গতি অনেক গ্রগ ভ রেজী 
শাধায় অগ্রবাদ কবিষাছিলেন এব পাধতাগ ৪ 
'মিতাক্মরা'র এক প্রামাণ্য সংস্কবণ প্রকাশ কবিখাছিলেন। 
১৯১৫ গ্রীষ্টান্ের ২৪ আগস্ট তারিখে »গাপাপ শাস্ীর 
মৃত্যু হয়। 

চাঁকন্ত্র চৌধুবী 

গোলাম পালোয়ান (১৮৬০-১৯০* শ্রী) অপ্রক্িদ্বম্থী 
মবীব। প্রকৃত নাম গোপাম মহম্মদ । পিতা আলিয়া বকস 
বরোদ।র খাণ্ডে রাও গায়কোয়াডের বেতনভভু মল্লাচায 
ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্ঘয় কানু এবং রহমান শনস্থানীয 
কুস্তিগির ছিলেন । এই বংশের ছোট গামা এবং হামিদ ও 
প্রথম শেণীৰ মল্পযোদ্ধা ছিলেন। মাতুল অমুতসরের 

স্থলেমান যোধপুর মহাাজান মল্পনায়ক ছিলেন। পিতার 

মৃত হইলে দশ বখমর বয়সে মাতুলের নিকট যোধপুরে 

গোলাম মোল্ফা 

কুস্তিশিক্ষা আরপ্ঘ করেন এবং আগাবো বখসর বয়সে 
পেশাদাবী কুম্তির আসবে নামিলে তাহার অগ্রতিতাত 

জঘযাধার আরম্ভ হয়। কেবলমাত্র যোধপুবে চিধাগ 
'আলীওষাপা ও পাহোরে কিবোজ পাপোযানের কাছে বাধা- 
প্রাপ হইয়। সমান সমান থাকেন । পরবে গোপাম কিরুড 
সি"-এর সহিত মোট চারিনার প্রতিযোগিতায় নামেন। 
প্রথমবার ১৮৮৪ গ্রীষ্টানে জন্মু শহরে প্রান ছুই ঘণ্টা লড়িয়া 
কিরূডকে পবাজিত করেন । পব বত্মর পাঙোবে দ্বিতীগ 
স-ঘর্ষে কিন্কড গোলামকে বিষপ অবস্থায় ফেশিলে€ আব 
ঘণ্টার মাথায ভয়ে পিহাইয়া যাণয়াম গোলামের জয় হয়। 
১৮৮৬ গ্রীষ্ছান্দে লাহোবে ভু হীয় লঙাই'টি দুই ঘণ্ট1 চপিবা 9 
অমীমা সত থাকিয়া যায়। ১৮৮৮ ্াষ্টাঝে ইন্দোরে শেষ 

শঞ্াইয়ে মাহ কুডি মিনিটে গোলাম জধী হন। কিঞ্চউ-এর 
গ্ুকুভাই করিম বক্স গোলামকে বাবাবাব আহ্বান 
কবিলেওড নানা কারণে তাহাদের মপো প্রতিযোগিতা 
'মতষ্টিত হথ ণাই। ১৯০০ গ্রীষ্ঘান্দে পণ্ডিত মে।হিলাল 
নেক আন্কজাতিক প্রদশনী উপলক্ষে গোলামকে পারী 
শহরে (প্যাবিন) পইঘা যান এব গোশামেব পক্ষ হইতে 

পৃথিবীর যাবতীয় মল্লবীবকে দন্দ্যুদ্ধে আহান কবেন। 
একমাত্র হুরস্কের কাডবা আলী ব্যতিরেকে কেহই চালে 
গ্রহণ করে নাউ । হতিপবে ভাবত হইতে (দিগ.বিজঘী 
হইবাব উদ্দেশ্টে । কোনও গ্ররুজবন্ধ ঝুষ্তিগির বিদেশে যান 
শাই | ইওবোগীয় কুস্তিৰ নিষমারদি গোপামের মগোচব 
থাকায় তুকি মরকে চি করাব গরশ্রে মতানৈকা হ্য। 
শেষে উপস্থিত কতপক্ষের সিদ্ধান্ত অন্রসাবে পুনধাব লডাই 
হয । গোলাম পুণযুদ্ধে জযী হইয়াছিলেন ধলিষাই শোন। 
যা । ১৯০০ খ্ীষ্টাকের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় তাহার 
মৃতা হয়। 

দ্র সমব বন, মলজগতে ভারতের স্থাণ, কলিকাতী, 
১৯৫৬৩ 

সমব বহু 

গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯১৪ গ্রী) জন্মস্থান যশোহর 
পাব মনোহরপুর গ্রাম । বিপন কলেঙ্জ হইতে বি. এ. পাশ 
করেন। পরে বি, টি. পাশ কৰিযা শিক্ষকতা শুক করেন। 
১৯৪৯ খ্রাগ্তার্ধে ফরিদপুর জেলা দুল হুইতে প্রধান শিক্ষক 
হিসাবে অবশর গ্রহণ কবেন। গণ্য ও পদ্য উভয় শ্রেণীর 
রচনায় তিনি পাবদশী ছিলেন। উীঁহাব কাবাগ্রঙ্থের নাম 
রক্তবাগণ। খোশ রোজ” 'হান্নাছেনা” “কাবাকাহিনী” 
“সাহারা”, 'বুলবুণিস্তান' (সংকলনগ্রস্থ ) “বনি আদম' 
(১৯৫৮ গ্র) এবং কাব্যে কোরআন'। উল্লেখযোগা 
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গোপাম হোসেন খা) সৈয়দ 

গগ্যগ্রস্থ হজরত মৃহম্মদের জীবনী বিশ্বনবী" । শহার 
কাব্যের বিষষব্ন্ত গ্রধানতঃ ইসলাম ৭ প্রেম । পাকিস্তাণ- 
আন্দোলণেব পটভূমিকাধ তিনি প্রচৰ ইসপামী সংগীত ও 
দেশম্সবোধক গানও রচনা করিযাছিল্রেন। 

দ্র মুহম্মদ এন।মুল হক, মুসলিম বাঙ্গল। সাহিত)) ঢাকা, 
১৯৫৭) মুহম্মদ আবদুল হাই ও £সধ্দ আশী আহসান, 
বালা সাহিতে) ইতিবৃক, ঢাকা) ১৯৯৪ । 

মুহম্মদ আবু 1 হাই 

গোলাম হোসেন খা, সৈয়দ অষ্টাদশ শতাব্দীর এই 
ন্প্রসিদ্ধ খতিহাণ্দক ১১৪০ হিজবা (১৭২৭ শ্রী) দিন্সীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার নবাব আশীবদী খ।ব সহিত 
পারিবারিক সন্বন্ধ থাকায় হাহাব অন্ুগ্রহভাজন ভইথা 
ইনি পাটনাষ বসতি স্থাপন করেন এবং আষ্টাদণশ শতাব্দী 
দ্বিতীয় অর্ধে অনেক নবাব, আমীব-গমরাহ ৪ ইত্বেজ 
কর্মগাবীব সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । মুক্ষেবে তাহার জাধগিব 
ছিল, কিন্ধ এক বন্ধুব জামিণ থাকার ফপে সব্বন্বাপ্ত হন 
এবং ইংপেজ সেন'্পতি গছাডের অধীনে টচপাবে ও লখনৌ 
নগরীতে চাকুরি করেন । 

'মিষর-উপ-মুহাখেকীন' (মাবুনিক কালেন বিববণ' বা 
“আধুনকগতেব আচাপ-ব্াবভাখ ) নামক এতিহাপিক গ্রন্থ 
বচনাই তীহাব প্রধান কীপ্ি। উহার প্রথম খণ্ডটি 
্রস্থকারের মল '।লোন্ বিষধর ভুমিকা স্ববপ 9 মৌপিচতা 
বৃদিত। ইভা আধাবণভাবে হিন্দুগ্কাণ বা ভার তবর্ধের 
জনপদ ৭ নগবসমূহ, উতৎ্পন্নধরারদি, বিতিন্ন জাতি ও 
প্রাচীন ইতিহাস 'মালোচনা কব হইয়াছে | এই খণ্ডেব 
তথাভাগ ও বর্ণনাভঙ্গীর সহিত সুতান্ রায় কর্তক মগুদশ 
শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত খুলাসাতৃৎ-তগ্গারিখ্" গ্রন্থের 
বিনয়পস্তব যখেই্ সাদঠা মাছে। এই গ্রন্থে তিনি ঈরগছেবের 
মুভ্যুকাল হইছে উাভার নিজের সময় পর্ন্থ পিস্ত হ বিবরণী 
পশিপিবদ্ধ করিযাছেন। ইহার অনেক ঘটনাই [নি ম্বম, 
প্রত্যক্ষ কর্িযাছিলেন অথবা ইাহাব সময়কার _ স্থঠধাং 
এই গ্রন্থের এঠিহাপিক যুল্য খুব বেশি । এতিহাধিক 
হিসাবে ভিনি পর্যবেক্ষণ শক্তি, সচ্যানিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার 
পরিচয় দিতে সক্ষম হইযছেন। জীবনের বিভিন্ন পরবে 
বিভিন্ন কর্পেক্ষেব অধীন গাকিশলেশ ভীহাদিগের অপ্রীতিকর 
হইতে পারে এই আশঙ্কায় তথ্য গোপন করেন নাই বা 
তাহার্দিগের মনোরঞ্রনের নিমিনু অত্যক্তি ও চাটরকারিতার 
আশ্রয় লন নাই । মীবকাশেম-এর নিকট সর্বদা সুবিচার 
না পাইলেও শীহার গুণাবপীর গ্াযা প্রশংসা তাহার 
লেখনী হইতে উৎ্লারিত হইয়াছিল । সমসাময়িক ইংরেজ 
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মহলে ঠাহার সুনাম ও প্রতিপত্তি গনং ইংরেজ রাজপুরুষ- 
গণেৰ সহিত খনিষ্ঠতা ছিল 3 তথাপি বার দফা নবপ্রতিষিত 
ইংবেজ শাসনেপ কুগ্ল তিনি যেভাবে বর্ণনা করিযাছেন 
তাহাতে ভাহাণ পর্যবেঙ্গণশক্তিব গতীরতা ৪ মনের 
বিশ্লেষণধমি তা উত্তম বপে গ্রকাশ পাইযাছে। ওবঙ্গজেবের 
সংখীর্ণ ধর্মনীতিব তিনি যে গ্রুক।র কঠোর সমালোচনা 
করিশাছেন তাহ হইতে তাহার নিবপেক্ষ ও উদাব হদয়ের 
পরিচষ পাৎয়া যায । তাহার ভাপা এ বচনাশৈপী সরল 
দুঢল' খ্। ও স্ুম্পন্ট অর্থবহ | এই সকপ কারণে এতিহাসিক 
রূপে তিনি মেকপে, জেম্ন মিশ, উইল্দন, চাস স্টয়ার্ট, 
ব্ধিমচ্জ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আখুশিক মনীমীতুনেণ অব 
প্রশ সা 'ঘর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন । চিনি ১১৪৪ 
হিজব। (১৭৮০ শী) এই গ্রন্থ বুটনা মাশন কবেশ এব 

পরবহী ব্সর হখ। শেষে হন। পারমীক ভাষাথ ক্চিত 
এই গ্রন্থ ১৮৩৩ গষ্ঠাবে কলিকাতান মুদিন হন। হাদি 

মুস্তাক]! এই ছ্ননামপাথী ফ্বাধী বেন ১৭৮৯ আইাবে 
ইহা ই্বজী গগবাদ পুকাশঠ হবেন উিধবকাণে 
জন প্রিগ্স ইহার একটি নৃণ্ন ভবেজী আঅভবাদ প্রবাশ 
ধরিতে ফ্তস কল হন, কিন্য পস্তাবি” শনবাধেণ মাহ 
গুথম খণটি ১৮৩২ খাদ এন হঠ,* কাশি ভন্বার 
পর এই অঞ্চবা? কাণ প্শী হউফা যান | শথনো বাসী 
মুননী নপলকিনেবের যে শহ গ্রন্থের ইতি উিপ্ণ অগবাতও 
প্রচারিত হইব|ছে | ণঠঞ্যতা * দু নাশী হোসে ৪ 
মৌণবী গাব কশিম সাকমে টিখেছহ ৩সারিখ্? ৭ 
'জুবদাত২5্রবাপিথ শামে যারুসী হাখাম £হা গ্রন্থে 
দুহটি সঙ্গিপসাব প্রণমণ কপিবাছেন | গান হোসেন 
তাহাব মশ গ্রন্থে একটি সশিপগ ছাদ্জাবনী মহোগ 
করিধাছিপেন। প্রচশিত মা গ্রন্থে বা অগবার চলিতে 
এখন 'মাব ইহা দই হম না। ১৮০১ খ্রীষ্টাবে এশিগাটিক 
আঠয়াল বেজি,টাব) পতিকাধ এই আখের ই বেজা 
'ঞ্গরবাধ প্রক[শিত হহযাছিল। ১৯০২ শ্রীষ্ার্ধে গেম ৩-এর 
দুশ্পাপ্য অন্বাদ £গখাণি পুনরুদিত হয়। 
৬ 9611 10100115511) [২907000, 0১451466 

/)1/1080] 1601১6া, 18017; 7781. 1051196 ৭74 3, 

[)0১৬5018, 77161715019 ০01 17526 05 0010 9) 165 

0৮0৮ [11560110175, 5০] ৬1], [,01740100, 1677. 

রমেশচঙ্খ মগ্ুমদার 

দিলীপকুম।ব বিগাস 

গৌল'ম হোসেন সলীম :জৈঙ্গপুরী (1-১৮১৭ শী) 
অষ্টাদশ শতাবীর ভারতবাঁয় খুদলমান ইতিবৃত্তকার। 
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অযোধ্যার 'অস্তর্গত টজৈদপুর ইহার জন্মস্থান হ €যাতে ইনি 
“জৈদপুরী” অভিধায় স্থপরিচিত হইয়াছেন। ইনি পরবর্তী 
জীবনে উত্তর বঙ্গের মাগদহে আসিয়। বসবাস করবেন ও 
তথাকার ই“রেজ বাণিজাকুতির 'অধাঙ্ষ জর্জ উডনীপ 
অধীনে ডাক মুনশী বা পোস্টমাস্টাবের কর্মে অধিষ্ঠিত হন। 
অলশিষ্ট ভীবনণ তিনি মাপদহত্েই অতিবাহিত করিযা- 
ছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মুত হঘ। মালদহে 
অবস্থান কালে উদর শচ্গবরোধে টিনি যাবলী ভাষায় 
রিখাজ উপ সলাতীন' €( বাজ্যোদ্ঠান ) নামক হাহা 
স্পবিচিত ইতিহাস গ্রস্থ রচণ| কখেন। ইহাতে চারিটি 
অধ্যাযে অ'গেপে মুললমাণ শাসনের আরস্ককাল হইতে 

ইংবেজের অধিকাব-প্রতিষ্ঠাব কাল পধস্ত বঙ্গ দেশের 
ধাবাবাহিক বাজনৈতিক ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে । 
এতছ্য গত একটি ভুগিকাষ গ্রপ্থকাৰ বঙ্গের ভৌগে।পিক 
সীমাণা * পার্ববশী দেশসকপ, গ্র'কতিক বৈশিষ্টাসমূত, 
আপিবাসীবুনের জারিগত বৈশিষ্ট্য ও আচার-ব্যবশার, 
গু97 হপুশ “গবাদি ও মুলপমাণ-পুব যুগের হিন্দুগাজগশের 
শাসনকাত। দপ্দ ত্র কিছু থা পরিবেশন করিযাছেন। 

হি মুগ সম্পকে হাহাব ধানণা অতন্ক অম্পছ হিল। 
১৭০১ খ্র্টান্ে গ্রন্থব্চনা ভাবল কলিষা ১৭৮৮ খ্রাষ্টা্ে 
[নি উহা সমাপ্ু করেন | গরগাজ উস সপাতীনা ফাবমী 
ভাষাথ বচিও বঙ্গ দেশে মুশ নমান-অধিকাল কালেব 
গদছ্োপাশ্ত বিবিরশ সখলিত একমান ইতঠিহাস। 

এট্হাপিক হিসাবে গ্রন্থকার যে সব্দা মৌলিক তাৰ 
৪45৭ দিতে শারিযাছেন এ কথা বলা মাখ লা। ভাহ।খ 
গঙ্গেণ আভ্যঙ্গবীণ শাঙ্ষা হইতে মনে হন তিনি সম্ভবতঃ 
মর্ধয যুগেব প্রামাণিক ফারলী ইত্হাস-গ্রস্থ গুলি হইতেই 
প্রণাণনতং তথ্য স'গ্রহ করিখাছেন। ইহা ব্যতীত অপেক্সা- 
৩ অপবিচিত আবাগিন ও প্রা বিশ্বাভ কিছু কিছু 
গ্রন্থের উপখ মধ সময় নিভর কবিতে তিনি দ্বিধা বোধ 
বেন নাই । মুশিদকুশী খাব শামনবালেব বর্ণনে তাহাকে 
সম্পূর্ণ রূপে সশিখুলাহ, কর্তৃক ১৭৬৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্ষে সচিত 
“তাবিখ ই বাঙ্গালা" গ্রন্থকে অনুসরণ কবিতে দেখা যায । 
এতঙঙাতীত সম্ভবতঃ গৌভ-পাগুঘাব ধ্ব*সাবশেষেব মধ্যে 
গাপ্ বঙ্গে মুনলমান-শ।সন কালেব ক্ষোর্দিত লেখগুশির 
পাঠোদ্ধার কবিষা তিনি এতিহাসিক সন-তাবিখ নির্ণষের 
কিছু চেষ্টাও করিয়াছিলেন । কিন্ধ এতৎসত্বেদ বলিতে 
হইবে এরিয়াজ উস সপাতীন' তথ্য-গৌরবে হীন, বিস্তাবিত 
বিবরণের ও কালনির্ণযের ক্ষেত্রে ক্ুটিপূর্ণ। মৌপভি 
আবছুম সালাম কর্তক গোলাম হোসেন সলীমের গ্রন্থ 
ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে । কতিপয্ন বিদগ্ধ মৌলভির 

গে।ল্দস্টা,কল, থি পচা ও 
রস 

সাহাষ্যে এভিহাসিক বাপ্রাণ গ্রপ্ত হাব এক টক 
বঙ্গা্বাদ ও লিদ-সম্গাদনাম প্লকাশ করিসাছেণ। 

দ্র অন্ষম্ষমার মৈহেন, গোলাম হোসেন সাহি শা, সপ্পন 
বর্ষ, একাদশ সধ্যা, যারন ১৩১৩ বাদ ১ পাযহাশ তগ 

সম্পাদিত “রিয়াজ, উস সালাতিন (টাক বঙ্গা্বাদ ), 
কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গান্ধ ১:17712 15215 553414607, 

4৯171556019 ০) 136141141৬৮ ১০৭৭5 ১৭1৭1), 

0, 09105055, 1902-04 

গোল্ড ্ট7,কর, থিওডোর ( ১৮২১ ৭২ গ্রা) উদপিশি 

শ একের প্রসিদ্ধ জাহান সংস্বতজ্ঞ ও ভাবত বি । প্রুসিখার 
অগ্চর্গত ক্যেনিপসবের্ক শহলে এক জাহান ইহদীপপ্রিবারে 
চাহার জন্স হয । তিনি কোশিব্লবের্ক ও বৃন বিশ্ববিদ্যাণ দেবু 
কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রথনোক্ স্থানে অঙ্গ।াপক বোজেন 
এান্হস ৩ অধ্যণাক পিটার খন বোহলেনেন তিক 
যথাঞমে হাহার দশন ও সংস্থতশিশ্গার এপ ইহপা- 
[5৮1 পবে বন বিশ্ববিদ্ভাতমে টিনি অধাশক শেগে 
স্রবিখ্যাত ভারত তব্ববিদ্ »নীধী লাসেনেল তিকট উত্তর ক্কতণে 

এমা ৪ ভাবশাষ সাই তু সি আছ পিক 

যাহ শাগের শিক মাববী হ বা চ91] কতেন। ১৮৩০ 
্রষ্টন্দে কো নিকৃস্বের্ব বিশ্ববিদ্শয় হইত পান মম পশাশ্তে 
[শি ভব ৬পাধিতে ভুষিহ হন। এই সদ্য হইতে 
প্রক্লতপক্ষে হাহাব জখনভতপব্ধীব জখবনদ আবঙগ হইাছিন। 
১৮৭২ গ্ই্টা্দে তাহার সক্ষশ্চচাণ পুপম শিদশপক্গলূপ 
হিলি কষ মিশ্র প্রণীত সম্বল িাধচল্োল্য? ওকে ব 
একখ্'নি জানান অভবাদ তদ্ীঘ ৮শন অপ্যাপ্ক বাদেল 
ক্রান্যসের ভূমিকাসং কাশ বঙ্ন ? *৯ গ্রন্থে অনবাণকেন 
নম ছিল না। এ বখসবেই তিনি পাবীতে (পাশব্ষি) 
আসিয়া একাদিত্রমে তিন বসব ভান লাস কেশ ও 
প্রখ্যা 5 বাসী মনীষী ও ভাপক্তন্ববিদ, বুভিতিেদ সহিত 
তাহার ঘশ্ষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হয। বুধ ভাহার 
১৮৪৪ গ্রষ্টুন্দে প্রকাশিত 'ভাবতীয বীঞ্ধত্ের ইত্হাসা 
( গাধোছাক্শিয অ। লিক্কো হার ছ্য খুক্দিকম্ হাদিয় ) শীধক 
স্থগসিদ্ধ ্রাস্থরচনাম গোল্ঙ্ন্টা,কন্রে নিকট প্রভূ সাহাযা 
পাইমাহলেন। ১৮৪9 শ্রীষ্টান্ধে গোল্ডস্টা,কর গ্রথমবাৰ 
ইপল্যাণ্ডে আগমন করিয়া অক্সনোডের বজলিবান গ্রস্থাগাবে 

ও পগ্ডনের ঈস্ট ইগ্িয়া হাউসে রক্ষিত প্রাণ সংস্থাত 
পুথিব বিপুল স:গ্রহদ্ধম পরীক্ষা কবিবার সুযোগ পান। 
১৮৪৫ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টান পর্ষস্থ তিনি স্বদেশ জারঙানিতে 
অতিবাহিত কবেন। এই সমযে বেলিনে তিশি আলেব- 
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জাগার ফন্ ছমতবাশতেব সহিত পরিচিত হইযাছিলেন ও 
শেষোক্ত মনীষীব “কম্মস্' নামক শ্বিখ্যাত গ্রন্থের ভারতীয় 
গুসঙ্গের স কনে তীহাবর সহাযতা! কবিয়াহিলেন। কিন্তু 
উদ্দাখ বাছ্ইুনতিক মতবাদপোষণশের অপরাধে ক্রমশঃ 
তিনি তদানীষ্তন জার্মানির শাসকবগের বিষধষিতে 
পঠিতেছিশেন। ম্বৃতবা" ১৮৫০ খ্রীষ্টান্দে যখন সংস্কৃতঙ্জ 
ইবেজ মনীষী হোবেস হেম্াান উইল্সন তৎ-প্রণীত 
স'স্কত অভিধানের একটি নৃতন সংস্করণের প্রণয়ণ কাধে 
গোল্ডস্টা,করেব সাহাধা চাহিযা তাহাকে ই লাখে 
আহবান করিলেন, তখন ঠিনি সাগ্রহে তাহার আমস্ধ্ণ 
গ্রহণপূর্বক ঈ“লা।গ্রের স্থায়ী অধিবামী হইতে দ্বিধা করেন 
নাই। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে উইল্ননেব প্রস্থাবঞ্*মে তিনি 
লগুন বিশ্ববিদ্ভালযের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গবৈতনিক 
অধ্যাপক নিযুক্ত হণ। মুত্রাকাশ পধপ্ত তিনি এই পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

ইপ্ল্যাণ্ডে অবশিষ্ট জীবনহ গোল্ড্*ট্য,কবেব সংস্কৃত ও 
ভারতীয় বিছ্বাচচার পূর্ণ পরিণতির পর্। দ্বঃখেব বিষয়, 
সংস্বাত সাহিতে পর বিডিন শাহখ।য হাব সুবিষ্তীণণ অধ্যযণ, 
সাহিতাঙ্জানের গভীরতা ও বাপক-া এব সত্কর্ষের মান 
সম্পর্কে অতুচ্চ ধারণা কি«ংপরিমাণে ভাহাব 'অসাধাবণ 
পাণ্ডিত্য ও মনীশাকে যথে& কলপ্রফ্ণ হষ্টতে বাধা দিযা»। 
১৮৫৬ খ্রীষ্টান তিশি উইল্নস প্রণীত ষস্কৃত অভিধানের 
পুনংসম্পাদন কাধে ব্রতী হন | কিন্তু শি পবিকল্পনান্মায়ী 
ইহাঁত ভতিশি এত নৃতন শব্দ এ সেগুলিব বিচি প্রবোগ 
সকল উদ্দাহবণসহ কারে লন্গিবিষ্ই করিতে লাগিশন খে 
১৮৫৬ ১৪ খ্রীষ্টাকেণ মধ্যে বর্ণমালার প্রথম অন্ধব ম' 
ম'বণিত অন্শটুকই মাত্র ৪০* পৃষ্ঠা গ্রকাশিত হতে 
পারিয়াছিল , অতঃপর এই উগ্চন পবিভ/ঞ হয় । ১৮৬৩ 

বানাবে গে'ল্ড্স্টাকরের সাধারণ সম্পাদণায় লগ্ডনে এক 
ংস্কৃত গ্রস্থগ্রকাশন সমিতি স্থাপিত হয। এই প্রতিষ্ঠানের 

পক্ষ হইতে ভিনি মাধবাচার্ধের মীমাঁংস! দর্শন-বিষয়ক 
বিখ্যাত গ্রন্থ জৈমিনীয ন্যাথমালাবিস্তপ্নঃ সম্পাদন করিতে 
'মারস্ত করেন, এ কাধ৪ খিনি শেষ করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। ঠাহাব মৃত্ার পর ১৮৭৮ গ্রাষ্টান্দে অধ্যাপক 
কাওয়েল (১৮২৬ ১২০৩ শ্রী) তাহা সম্পূর্ণ করিয়া! প্রকাশ 
করেন। ১৮১) স্রীষ্টাঝে গোল্ডমটয,কর 'মানবকগ্পন্থর” নামক 
একখানি প্রাচীন গ্রন্থের কুমারিশের টাকাসহ একটি লিখো 
স্করণ প্রকাশ করেন এব" ইহার ভমিকান্বৰপ পাণিনির 

ক্পপ্রসিদ্ধ সত ব্যাকবণ-সম্পকিত তাহার গবেষণা গ্রন্থটি ও 
পাণিনি আও হিজ প্রেস ইন স্তানস্ক্রিট লিটারেচার, 
স্বতন্থ প্রকাশিত হয়। শেয়োক, গ্রন্থখানি পাণিনীয় 
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ব্করণে গোল্ডস্ট্য,করের অসাধারণ বুৎপত্তির উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন । ইহাতে তিনি বেবর, মাক্স মালর, রোট ও 
বাট্লিঙ্ক প্রমুখ সমসাময়িক পাশ্চাত্য পণ্ডিগণের মত 
খগুনপূর্বক স্বীয় মত স্থাপন কবিতে যথেষ্ট মৌলিকতার 
পরিচয দিয়াছেন, যদি৭ তাহার সমুদয সিদ্ধান্ত পরবর্তী 
বিছ্বন্মগুপী-কর্তৃক গৃহীত হয নাই। মুত্ার দুই বৎসর 
পূর্ব হইতে তিনি তধাণীগণন ভাৰত সরকাবেব পক্ষ হইতে 
কৈয়ট ও নাগোজিভট্বের টীকা সমেত পতঙ্জলি কত 
মহাভাম্বোর একটি সন্ষ্করণ প্রণননের কাধে ব্যাপঙত ছিলেন । 
হাব মুত্র পণ এই গ্রন্থ গ্রকাশিশ» হখ। প্রাচীন হিশু- 
বাবহারশান্ত্রে তাহার এতাপুশ ন্মধিকার ছিশ যে 'তধানীম্থন 
প্রিভি কাটন্ষিল গযোন্ষনাগ্রসারে হিশ্ু আহনঘটি"& প্রশ্নে 
গ্রামাণাজ্ঞানে ঠাহাখ মতামত গ্রহণ করিতেশ | এশিটেবারি 
রিমেইণস? শীর্ষক তাহার প্রবন্ধ স গ্রহের পিতীম খণ্ডে 
হিন্দু আইনস কান্ত তাহার তিপটি আশাচনা স কণিও 
হইখাছে। এতদ্যশী্ত ভারতীয সস্থত্তি « সাহিশার 
নানা দিক সম্পর্কে ছেগ্বার্প এনমাইক্লাপিডিখা নামক 
ইরেজী বিখকোষে তিনি অনেক শ্ুশি নিনগ্বী শিখিয়াছিলন। 
এগুলি৪ উপ বন্ধ স গাল আন্শর্তি  ত শাদের 

য়াল এম্য়াটিক সোসাক্টি। 'িশাজিকণাল সোসাহটি 
প্রন্থত্ব সঙ্যরাপ তিনি গইসকল সিন অধিব*শ 
অসথ্য প্রবন্ধ পাঠ ক্রিখাছি্পণ। কিন্ধ তশনামূন্ক 
শাষাতত্র সম্পার্ক ভাচাব মন গব্ষেধা্কান্র পলে 

এলি হদ্দিত করিত ভিপি শ্বীকুত হন নাহ হাব 
অপবাপব ্ঠ পবিকপ্পনাব মন ভাষা “বব সম্পকি 5 মৌশিক 
গাবষণ। প্রকাশের পবিকর্পনাটিও কাধ পবিণ* ৮ণ শাহ । 

গোলছ্স্টা,করের অমাধাবণ পাণ্ডিও। ও মশীশা সম্পকে 
কে'নও দ্বিমত নাই | হাহার প্রকতিতে কিছু অনহিধুত। 
থাকায় জানের গাজো স্মকাশীন গনেক পগিতেণ সঙ্গে 
উহাকে বিহর্কে পিধ হইতে হইযাছিল এবং কোনও কোণ? 
ক্ষেত্রে এই অসহিষ্তার জন্যই তিশি আলোচন।কালে 
হযত ভারসামা রক্ষা কবিতে পারেন ণাই। কালের 
বিচারে তাহার রচনাবলী ৪ মতামতেব মুপ্য৪ এই কাৰণে 
কতকট। কমিথা গিয়াছে । তথাপি নিষ্ঠা 9 একাগ্রতার 
প্রনিমৃতি, চিবকুমার এই জ্ঞানতপন্ীর স্মৃতি ভারতবামীর 
নিকট একটি বিশ্ষে কারণে শ্রদ্বার বস্ত। প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাহার একাস্ত অঙ্থরাগহেতু 
গোল্ড্স্টাকর আধুনিক ভাবতবর্ধ ও ভারতথাসীর প্রতি 
প্রগাচ আত্মীয়তা অন্ভব করিতেন। তৎক।লীন ইংল্যাখ- 
প্রধাী ভারতীয় ছাত্রগণের তিনি স্লেহশীপ অভিভাবক- 
স্বর” ছিপেন। তাহার তত্বাধধান ও সতপরামর্শ তাহাদের 
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গোল্লাছুট 

প্রবামী জীবনকে ম্বতঃই মধুব কবিয়। তুলিত। অপর 
কোন৭ পাশ্চান্ত্য ভারতঙববিদ আধুনিক ভারত ও 
ভারভবাসীকে সম্ভবতঃ এত ভাপবাসেন নাই । মাইকেল 
মধুসথদন দন্ত তাহার একটি চতুর্দশপদী ববিতা গোল্ড্- 
»১০কবকে যে শ্রদ্ধা নিবেদন কবিযাছেন তাহা তৎকালীন 
ইন্প্যগুপ্রব/শী ভারতীয ছাত্রমাতেরই মনেব কথ! । 

প্র পগ্ডিতবর থিযোডোর গোপভ্ইকর', রহস্য সপ্দও, 
৭ম পর্ব, ৬৮ খ৭) ১২৭৯ ব্ঙ্গান্স, বিষুদ্পদ ভষ্টাচা, 

'পণ্ডিতবব থিগডোর গোল্ড্স্টা,কর”, দেশ, ২৩ আশ্বিন 
১৩৬৬ বঙ্গাফ , গৌবাঙ্গগোপাল সেনগ্, বিদেশী ভারত 
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দিলীপ্বূমার বিশ্ব স 

গোজ্সাছট দেশজ থীা। বাংলা দেশেব কোনও কোনও 
অধ শ হই) পো খাসন্ী বা “চি খুডি' নামেও পরিচি 2। 
চদিশ পরশ গঙ্দেধ ব্যবধানে অবস্থিত ছুইটি দ'গের মধ্যে 
খেশাটি 'অগভিত হষ। প্রতি দলের থা শীমাবদ্ধ নহে 
সাধারণ *: নিম্পপিখিত শিষযাঠসাবে খেশা হইয] জীপ 
নিজ সীমানা হহ5 দম পহষা বিপঙ্গদশের এক বা 
এবাধিক থেখোযাডকে “মোড়া কবি নিজ কোে পাহাবা। 
দিয়া আচকাহযা পাখিতে হয। অপর দলের কাজ হহস 
বন্দীদের উদ্ধার কণা বা এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যাহান্ছে 
বন্দী নিজেহ বিপক্ষ দনেরু কোট হইতে পালাহত* পারে । 
ক্রমান্বয়ে খে চলিখার পর যে দপ বিপক্ষ দপের সকল বা 
আধিকা*শ খেপোযাডকে আটক করিতে পারে সেই দল 
জয়ী সাবাস্ত হয। স্থলবিশেষে নিয়মের ইতরখিশেষ আছে। 

মুকুল দ$ 

গোসান বত্ঘজিপুত্ত পিতার নাম মংখপি ( হক্ধলি ) 
এবং তাহার মাতার নাম ছিল তদ্দা ( ভঞঙঞা)। একদিন 
তাহার] ভিক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে বর্ষ।গমে 
শ্বাবস্তী নগরেব মন্গিকটে সরবণ নামক স্থানের গোবভল 
ণামে এক ধনী ব্রাহ্ছণের গোশাপায় আশ্রঘ গ্রহণ 
করেন এবং মেই স্থানেই তাহাদের এই পুত্রের জন্ম হয, 
গোশালাতে জন্ম হওয়াতে তাহার নাম রাখা হইল 

২১৫ 

পৌসাইথান 

গোসাশ এব" মঙ্খশির পুত্র বলিক্পা ভাকে বলা হন 
মঙ্খলিপুতধ। মহাবীরের সন্যাসগ্রহণেব তৃঈীয বংসন্র 
নালন্দাথ একদিন গোপালের সহি মহাবীবের সাক্ষাৎ 
হয়। ইহারই নিকটে পণিযন্ূমী নামক গ্রামে গোলাশ 
মহাবীরের শিষ্বত্ব গ্রহণ করিহ] সন্গাসী হণ এব দুই 
জনে একসঙ্ষে তথা ছয় ধসর অিতবাহি ৩ কবেন। 
ইহার কিছুকাল পরে পরস্পরের মধ্যে মতঙ্দে হয এব" 
গোসাশ শ্রাবস্তীতে যান। সেইস্থানে হলাহশ নাঃক 
এক কুক্গকাণেব বাটীতে ছস মাস বঠোর ৬পস। করিয়। 
জিন প্রাপ্প হন । জিশহ অবস্থা তিনি “মাজীবিক' 
নামক এক শৃতন ধঙ্সম্পদাষের প্রতিষ্ঠা কান এব 
মহাবীবের প্রার্ছন্বী হন। একদিন শ্রাবস্তীতে আগার 
তাহাব জহি 5 মহাবীরের সাক্ষাৎ হয়। "নাহার সাত 

দিন পরবে তিনি দেহত্যাগ করেন। মো১ 4৪ বংসব কাশ 
ভিণি অক্ল্যাশীও জীবন যাপন ব র্য়াক্রিলেন । 

৮ উপাসকদশাকছের ষষ্ট অধ।ায় ও ভগবতীস্ুতেব প ঈদশ 
শওঙবেব প্রথম ডতশ্দশ , &৬১ 1538১170170, £0150015 91710 

1000০171165 01 076 481/90745, [,010001, 1951 

সতাবপরন বন্দ পার্ক » 

গৌসাই গোন্বামীর অপভ্রশ ১ চলিত অর্থ গো উক্জিষ) 
তাহার স্ব্মী, জিতেজিয়।। বা১স্পত্যাতিধানে একপ অর্থ 
দেখা যাষ , কিন্তু “অমপকোব' বা হেমচন্দ্রের দেশী নাম- 
মাশাতে এ অর্থ পাওয়া যাষ না। হুপাধুধ উহাব মানে 
টিবাছেন গো পতি । বিগ্যাপাত লিখিশ্বাছেন_- “এ হব 
গোফাঞ্জে নাহ? । এখানে গোলাপি মানে ম্বনেৰ পতি বা 
ইত্ডি'জবী হইতে পারে, বিদ্ধ মধ) যুগেও বালা মঙ্গলক ব্য 
শিব মোটেই জিতেন্দ্রিষফপে চিত্রিত হন নাই । ষোডশ 
শতাব্দীতে গৌপাই শবের খুব প্র»প্ন দেখা যায । ঠৈষৰ 
ও অন্থান্ত সম্প্রদাযে গৌসাই নামে প্রচলন আছে । গ্েঁডীঘ 
খৈষ্বদের ছয় মাচা কপ, সপাতন, বঘুণাথ দাস, বধনান 
ভট্ট, গোপন ভট্ট এ শ্রক্গীব গোসাই ন'মে নিত) বন্দি 
আছেন। করৰ্দাস কবিরাজ কাশীশ্বর, ভূগভ, যাদ্বাচাষ 
ও গোবিন্দকে ও গোৌপাই আঘ্যাষ ভূষিত করিষাছেশ। 
(চৈ চ ১1৮৬০ ৬৩)। উন্বব পশ্চিম ভারতে তুশসী 
দাস গোশ্বামী নামে পরিচিত | বজ্র ভাচাখেব পুত্র পৌনদাদি 
বংশখবেরা ও গোকুলের গৌসাই গামে খাও। 

বিমানবিহরী মভুমদাৰ 

গৌসাইখান (২৮০২১ ৭ উত্তর ও ৮৫০৪৬ ৫৫ পৃুব) 

নেপাল ভিব্বত সীমান্তে পাও টাও হিমাল পবতশ্রেন4 



গোসানী 

শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি শৃঙ্গ । ইহার উচ্চতা ৭৮৮৭ 
মিটার বা ২৬২৯১ ফুট । এই শূর্গটিতে এখনও আরোহণ 
কণা যায নাই। গৌসাইথান নামটির অর্থ “সাধুদের 
বাসস্থান । পুবে তিব্বতের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত 
শসা পাড্মা' শৃঙ্ষকেই গৌসাইথান বলিধা মনে কর] 
হইত | ১৮৫০ খ্রীষ্টাকখে ভারত সরকাবেব জরিপ বিভাগ 
ইহার উস্চত। প্রথম নিয় কবেন। এ বিভাগ ১৯২৫ 
খ্রীষ্টাকখে নেপালে উত্তুবে ইহার 'অবস্থিতি অনমান 
করেন। দ্বিঠীয মহামুন্ষের সময ১৯৪৪ ত্রীষ্টান্দে ছুই জন 
জার্মান বন্দী পিদার আউফগ্রাইটেব ও হাইমবিকহারের 
দেরাছুন বন্দীশিবিব হইতে পালাইযা তিদ্বিতসীমান্তে 
কাইবঙ গ্রামে কিছুদিন অবস্থানপূনক এই শঙ্টিব স্থিতি 
সঠিকভাবে অন্তসঙ্ধান করেন ৪ পূর্নেধ ধাবণাকে জাস্ 
বলিষা প্রমাণ কলস্নে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাকে এইচ, ডব লিউ, 
টিল্যানেব নেতত্ে একটি দল মধা-ণেপাপ অঞ্চল পরিদর্শন 
কবেন। সেই স্যয় এই শঙ্ষ সম্থদ্ষে মারও বিশদ থয 
সংগৃহীত হয়। 

ধিশলী গণ্ডকী নদদীন উপনদী লাটাও খোলার উত্তরে 
লাঙ টাঁ হিল পবত 'অবস্থিত। এই পরভশ্রেশীর 
সর্দোন্চ 9 সবপ্রধান শুঙ্গ গৌসাইথান | এহ পক্তের ৫৬ 
কিলোমিটার (৩৫ মাইল) দক্ষিণ পূর্বে হিশু 9 বৌ্দদিগের 
খিখাত স্বীর্থ গোপাইকুড হা অবস্থিত | এখানঞাত 
অপিকাসীবা তিব্বত হহন্েে আগ মঙ্গোপীর জাতির 
অন্থভুকভ্ত | ইহারা প'€ টাও জাতি নামে পবিচিত। 

দু. 19191010619, 1601, 11,0174017, 1928 ; 17৫017- 

[760 7%095017, 44902£ ০/ 9799, 1,0179017, 1955 ২ 

[). 139110০১116 17621% 0/ 1০1১৫, ]:01001, 19৮9, 

কমলা মুখোপাধ্যায় 

গোসানী কুচবিহার জেপায় গোসানীযারী গ্রামে এক 
প্রাচীন দেশমন্দির আছে, মন্দিরস্তিত দেবীর নাম গোস।নী। 
খ্রীটায় সপূদশ শতাব্সীর মধা ভাগে এই মশির শিশ্িত 
হইলে৪ গোসাণী দেবী "ংপূরবর্জী কাল হইতেই সেই 
গ্রামে পূজিত ইইছেছিলেন, দেবীর নামেই গ্রামের নাম 
হইয়াছে বলিখা মনে হয়। দেবীর কোনও মুঠি নাই; 
কপার কোটায় 'াবদ্ধ একটি কব্চ গোসানী দেবী বশিয়। 
পুজিত হয়। এই দেবীর মাভাম্না কীতন করিয়া "গোসানী- 
মঙ্গপ' নামে একটি কাব্য বচিত হইয়াছে, রচক্সিতার নাম 
বাধাকৃষ। দাস বৈরাগী, কুচবিহারেব মহারাজ হবেন্দর- 
নারায়ণের রান গক।প অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ 
ইহার রচনাকাল। 

গোসাবা 

দ্ব আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংহ মঙ্গলকাবধ্োের ইতিহাস, 
কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব। 

আ তো ভট্টাচার্য 

গোসাপ সরীশ্ষপশ্রেণীব প্রাণী। ইহারা সাউরিয়! 
উপবর্গের (50১91361-98115 ) অন্ত 2ুক্তি ভাবানস 
(৬৭19105) গণের গ্রাণী। এই গণের অন্তরভূর্ত মোট 
ভিশটি প্রজাতির মধ্যে ভাবত উপমহাদেশে পাওয়া যায় 
ছয়) বাংলা দেশে সবার “ভাবাণস মোনিতোর? 
(৬1714570100) প্রজাতির গোপাপ দেখা যায। 

গোসাপ ধেখিতে অনেকট।| টিকটিকি বা গিণগিটির মত, 
বে আকাবে অনেক বড-_ লেজসহ প্রায় ১৮০ সেন্টিমিটার 
(৬ফুট) পর্যন্ত পন্থা ইয। ইহং[দেণ জিহ্বার অগ্রভাগ 
চেপা, দেহ শাশে আনৃঠ এর গানপণ হলুদ, বাদামি, কাছো। 
আধ মিশ্রিত । ইহাদের সানাবণ বাসস্থান মাঠ থা কোপ- 
জঙ্গলে গতের ভি ভব, তবে ইহা! গাছে ও উঠি» পাবে, 
জনেও ণামিতে পাবে। ছোট জীবিত পা] ভাহাদব 
ডিম এব মুত শরীর ইহাদের খাগ্ধ | সাধারণ ধারনা 
অগ্বক্ণ হইলেও আলে ইহাদেশ বিষ নাহ । যমলেব 
ক্ষতিকাবক বিভিন্ন প্রাণীকে খাহযর়া কো গোলাপ 
মোটের উপর মাতমের টউপকাসহই কবে। ইহাদেশ চামাডা 
দিয়া নান! প্রকার শৌখিন ডবা প্রপ্ত ন হয়। 
৮1৬. 2, বাছ10, 15420007060 17116 

1২611 014 47018/910, ৮০]. [1,15070401, 1995. 

বশর হাব 

গোৌসাবা চব্বিশ পণগন। জেলার বসিধহাট মহঞুগার 

সন্দেশখালি থানার অন্কগত স্থন্দববনে শ্ববস্থিত একটি 
গ্রাম । ক্যানি, হহতে মোটবপবযষোগে গোপসাবার় 

যাওয়া] যায়। এইখানে সুন্দরবন অঞ্চলে চাধআবা? 

প্রবতনেব জগ্থ শ্যাব ড্যানিয়েশ হ্যামিল্টন বাংণা দেশের 
গভন্মেন্টেব নিকট হইঙে বহু জমি গ্রহণ করিয়া একটি 
আদর্শ কুষি-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন । তিনি শিক্ষিত 
৪ ভদ বেকার যুবকগণকে আত স্বপভে বাসস্থান ও 

কৃষিকার্ধ করিবার জন জমি বিপির ব্যবস্থা করেন। 
বিদ্যালয়ে হাতে-কপমে শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দেওয়] 
হইয়| থাকে । স্থন্দর পথঘট, পানীয় জপের স্থব্যবস্থা, যৌগ 
ভাগুাব, উৎ্পন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত প্রতি থাকায় 
গোসাঁবা একটি উন্নত পল্লীতে পবিণত হুইয়।ছে। গোসাবার 
আয়তন প্রায় ৩১৫ হেক্টর (4৮৮১১ একর ) জনমংখ্য। 

১৯৫১ সালে ১৯১৪ জন, তম্মধো ৪০৩ জন শিক্ষিত। 
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গোৌঁড 

ত্র পূর্ববঙ্গ বেলপথ প্রচার বিভাগ, বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, 
কলিকাতা, ১৯৪৭7) 4৬. ৯0108) (02155 1957 : 

0765 367821 £10150106 17015090015 : 24 0120125, 
1954. 

উষ। সেন 

গৌড় পশ্চিম বাংলার মালদহ-মুশিদাবাদ অঞ্চলে প্রাচীন 
গৌড় দেশ অবস্থিত ছিল। অনেকে মনে করেন, এই 
দেশের ঝাজধানী ( অর্থাৎ মালদহেণ অন্তর্গত গৌড) 
গ্রীষ্পূর্ব ৫ম শঙাবীতে রচিত পাণিনির অষ্টাধ্াযায়ীতে 
গোৌঁড়পুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু অগ্তাধ্যায়ীর 
গৌঁড়পুর উত্তর-পশ্চিম ভারতবধে অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ 
কোটিপীয় অর্থশান্ত্রে সর্বপ্রথম আমাদের গৌড় দেশের উল্লেখ 
পাওয়া যায় এবং গুড় উৎপাদনের প্রাচূর্যই গৌড 
নামোৎপন্তির কারণ। 

্ী্টীয় সপম শতাবীর প্রথম ভাগে গৌড় দেশে শশাগ্ক 
নামক জনৈক মহাঁপরাক্রান্ত নবপতি রাজহ করিতেন । 
বিহার 9 ধাঁ” ওভিশা! উহার সাম্াজোব অন্তর্গত ছিল 
এখং নব প্রদেশে তিনি বাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 
করিতে সমর্থ হষইয়াছিলেন; কিন্তু এই সময়েই গৌড 
কবিগণের বচনাশৈলীর সবশারতীয় খ্যাতি দেখা যায়। 
ইহাতে মনে হয়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ সাম্বাজোণ অধঃ- 
পঙনের সুযোগে খুশ্দাবাদ জেলার অন্তর্গত প্রাচীন কর্ণ- 
স্তখণ নগরকে কেন কবিয়] স্বাধীন গৌড রাজ্যের উদ্ধুৰ 
হইয়াছিল । শশাঙ্কের পৃবে যাহার] কর্ণআবর্ণেব সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন বগিয়া মনে হয়, তাহাদেখ মধ্যে গোপচন্দ 
স্থবিখাত । মধ্য এব* দক্ষিণ-পশ্চিম বাংল! ও গডিশার 
কিয়দ'শ ঙাহার রাজাভুক্ত ছিপ বলিয়া! জানা গিয়াছে । 

গৌডের রাজনৈতিক মধাদাবুদ্দির ফলে ক্রমে পূর্ব 
ভারতের রচনারীতি, ভাষা এবং বর্ণমালা গৌড়ী নাষে 
প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং গৌড় বলিতে পৃধ ভারত বুঝাইতে 
থাকে । আবার সমগ্র উত্তর ভারত বুঝাইতেও কদাচিৎ 
গৌড় নামের বাবহার দেখা যায়। কিন্তু মধা যুগে 
সাধারণতঃ বাংলার পশ্চিমাঞ্চল গৌড় এবং পূরাঞ্চল 
বঙ্গ নামে অভিহিত হইত ; কখনও বা সমগ্র বাংল! দেশ 
বুঝাইতেও গৌঁড কিংবা বঙ্গ নাম ব্যবহৃত হইয়া. 

ধষ্ঠ-দপম শতাবীতে গোৌড়রাজগণ পূর্ব মালবের 
উত্তরকালীন গুপ্তবাজাদিগের সহিত মিত্রতাবন্ধ হইয়া 
কামরূপের ভৌমনারক বংশ এবং উত্তর প্রদেশের মৌখরি 
শের সছিত সংঘধষে লিপ্ত হন। আনুমানিক ৬৯০ 

্রষ্টাবে মহাসেনগুপ্রের পাহায্যপুষ্ট গৌড়রাজজ কামরূপের 
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গৌড 

স্স্থিতবর্ণা ও তদীয় পুত্রগণকে পরাজিত কবিয়া! কামরূপ 
অধিকার করেন এবং কয়েক বংলর পরে শশাঙ্গের 
সহায়তায় মালবগাজ দেবপ্ুপ মৌখরিরাজ গ্রহবর্থাকে 
পরাজিত ও নিহত করিয়া কান্যকুজ জয় করেন। কিন্তু 
শীঘ্রই গ্রহবর্ধার শ্বালক থানেশ্বরপতি হর্ধব্ধন কামরূপপাজ 
ভাগ্ধরবর্মার সহিত মিত্রতাবন্ধ হইয়া উত্তর প্রদেশে ও 
বিহারে আধিপত্য স্বাপন করিলেন। তদানীস্থন গৌডেশ্বরকে 
এই মিত্রদ্থয়ের নিকট অবনতি স্বীকার করিতে হইয়াছিপ। 
হর্য ও ভাম্বরের মৃত্যুর পর গোঁড়রাঞ্জ পুনরায় মগধে 
আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ হইয়ছিলেন। কিন্ব অষ্টম 
শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে কান্যকুক্জরাজ হশোবর্ষা মগধেশ্বর 
গৌডরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। ফলে বাংলায় 
অরাজকতার হয হয়। 

অষ্টম শতাবীর মধ্য ভাগে অরাজকতা দূর করিবার 
জন্য প্রকৃতিপুধ্ধ গোপাল ণামক জনৈক নায়ককে রাজা 
নিরাচিত করেন। এই গোপাল বাংলা ও বিহারের 
কবিখ্যাত পাল-বাজবংশের স্বাপয়িতা । পালবাজগণকে 
গৌড, বঙ্গ এবং বঙ্গাপ দেশের অধীশ্বর বলা হইই'ত। 
গোপালের পুত্র ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৭০-৮১ শ্রী) 
পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি । তিনি শশাঙ্ষের ন্যায় প্রবল 
পৰাক্রাস্ত ছিলেন এবং শশাঙ্কের মতই উন্তব প্রদেশে প্রভাৰ 
বিস্তার কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেশ। তিনি ইন্্রীযুধকে 
পরাজিত কবিয়৷ কান্কুজ অধিকাব করেন এবং নিজের 
আশ্রিত চক্রামুধকে কান্তকুন্ডের সিংহ।সনে স্বাপিত করেন। 
কিন্ত শাদ্তই রাজস্থানের গুঞ্জর প্রতীহাব বংশীয় দ্বিতীয় 
নান্দ্ট ধর্পপাপকে পরাজিত কিয়া বিহারের অন্তর্গত 
মুগ "রি ( দুঙ্গেব) পর্যন্ত অগ্রসর হণ। পালবাজগণ 
পশ্চিম বিহার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন , কিন্তু 
ধর্ষপালের প্রপৌত্র নারায়ণপাপ ( আহ্বমানিক ৮৫৪-৯১* 
গ্রী) দ্বিতীয় নাগভটের প্রপৌত্র প্রথম মহেক্দ্রপালের হস্তে 
পরাজিত হন এবং কিয়ংকাশপের জন্য বিহার এবং উত্তর 
বাংলায় গুর্জর গ্রতীহার অধিকার গ্রতিষ্িত হয়। 

উত্তরকালীন পালরাজগণের মধ্যে প্রথম মহীপাল 
( ম্বাহমানিক ৯৮৮১০৩৮ শ্রী) বাংলার কন্বোজ ও চন্দ্র- 
ংশীয় নরপতিদিগকে দমন করেন এবং তীরভুক্তি ও 

বারাণলীর অধিকার লইয়া! কলচুরিবংশীয় গাঙ্গেযদেবের 
সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিগ হণ। মহীপালের পুত্র নয়পাল 
গাঙ্গেয়ের পুত্র কর্ণের আক্রমণ হইতে রাজ্য ব্রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। নয়পালের পৌত্র দ্বিতীক্স মহীপাল 
গ্রজাবিঞ্রোহে নিহত হুন। ফলে উত্তর বাংলায় কৈবর্ত- 
জাতীয় দিব্বোকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় 
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গৌড় 

মহীপালের ভ্রাতা রামপাল (আহ্নমানিক ১৮*-১১২৩ শী) 
কৈবর্তরাজ ভীমকে নিহত করিয়া! বরেন্ত্রী পুনকদ্ধার 
করিয়্াছিলেন। তিনি গৌড় নগবের নিকটে বামাবত্তী 
নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। 

পালবংশীয় মদনপালের রাজত্বকালে ( ১১৪৩-৬১ শ্রী) 
বাংল! দেশে সেনবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম 
বিহারে গাহড়বাল-ঝাজগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 
অসমর্থ হইয়! তিনি সেনরাজের সাহাষ্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। 
ক্রমে মেনরাজগণ গোৌঁড়েশ্বর রূপে উল্লিখিত হইতে থাকেন 
এবং লক্ষণ সেন (আনুমানিক ১১৭৯-১২০৬ খরা) গড়ের 

পার্খে লক্ণাবতী নগরী স্থাপন করেন। তিনি প্শ্চিম 
বিহারে প্রভাব বিস্তারে মমর্থ হন এবং অন্গত পালরাজের 
সাহাধ্যার্থে গাহভবাল-নরপতির সহিত সংঘর্ষে লিঞধ হন। 
কিন্তু ১২০০ খ্রীষ্টাবের কিয়ৎকাপ পূর্বে তুকীজাতীয় মুসলমান 
সেনাপতি ইখ্তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখৃতিয়ার খল্জী 
বিহার অধিকার করিলেন। কয়েক বৎসর পর লক্ষণ সেন 
ত্কর্তৃক পরাজিত হইয়। পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে পলায়ন 
করেন এবং পশ্চিম বাংলার তুকী মুল্পমানের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানেরা দীর্ঘকাণ পর্যন্ত গৌড বা 
লক্্ণাবতী হইতে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাহার! 
অনেক সময়ে গৌড়ের বাজ। বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। 

গৌড়ের মুসলমান শাসকেরা দিল্লীর স্থণতানের অধীন 
ছিলেন; কিন্ত হযোগ পাইলেই তাহারা স্বাধীনত। অবলম্বন 
করিতেন। সুলতান ঘিয়াস উদ্দীন বলবন (১২৬৬-৮৭ গ্রী) 
গড়ের বিদ্রোহী শাসক তুহ্িল খাকে নিহত করিয়া স্বীয় 
পুত্র বুঘ্রা খাকে শাসনকঠা নিমুক্ত করেন) পবে বুঘ্র] 
খ|। এবং তদীয় বংশধরগণ স্বাধীনভাবে রাজ্য শালন 
করিয়াছিলেন । সমগ্র বালা] দেশে মুললমাণ-অধিকার 
গ্রসারিত হইবার পর তুঘ্্লুক ম্থলতানগণের আমলে 
পশ্চিমে গৌড় বা লক্্ণাবতী, পূর্বে সোনার গঁ এবং দক্ষিণে 
সপ্তগ্রাম, এই ভিন স্থানে শাসনকেন্জ্র প্রতিষ্ঠিত হয় । কিন্ধ 
তাহাতে বিদ্রোহের সষ্ভাবন! নিষূলি হয় নাই। তুঘ্লুক- 
আমলেই ফকরুউদ্দীন ইলিয়স্ শাহ্ ( আনুমানিক ১৩৪২-৫৭ 
এরা) সমগ্র বাংলার স্বাধীন স্থলতান হন। ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দের 
পর গণেশ নামক উ্ধর বাংলার এক হিন্দু জমিদার ইপিয়স্ 
শাহের বংশধরকে রাজ্যচাত করিয়। স্বীয় পুত্র যু বা জলাল 
উদ্দীনকে গৌড়ের নিংহাপনে স্থাপিত করেন। ১৪১৭-১৮ 
্ীষ্টান্বে গণেশ স্বয়ং রাজা হইয়া! পাগুনগর ( গৌড়ের 
পার্শ্ববর্তী পায়! ), স্থবর্ণগ্রা ও চাটিগ্রাম টাকশাল হইতে 
দহুজমর্দনদেব নামে মুদ্রা প্রচারিত করেন। কিস্ত শীঘ্রই 
গৌড়ে মুসলমান-অধিকার পুণঃপ্রতিষিত হইয়াছিল । 

গৌড় 

পঞ্চদশ শতাবীর শেষ ভাগে গড়ের সিংহাসন হাবমী 
মুসলমানদিগের করতলগত হওয়ায় দেশে অরাজকত। 
উপস্থিত হয় । অতঃপর রাজ্যের প্রধানেরা আলাউদ্দীন 
হুসেন শাহকে গৌডের রাজ! নির্বাচিত করেন। আহ্ব- 
মানিক ১৫৩৭ খ্রীষ্টাবে বিহারের সুরবংশীয্র পাঠান শের খা 
গৌড় অধিকার কবিয়াছিলেন। ১৫৭৬ গ্্ান্জে মোগল- 
সমাট আকবর বাংলা দেশ অধিকার করেন। মোগল- 
আমলে গোঁড়ের রাজনৈতিক প্রভাব বিলুপ্ত হয়। 
বাজমহল, ঢাক এবং মুশিধাবাদে ক্রমা্থয়ে মোগল-বাংলার 
শাসনকেন্দ্র গ্রতিষিত হইয়াছিল । 

গৌডের রাজনৈতিক লাস্কৃতিক ইতিহাসের জগ্ম 
ধির্পাল” নিসবৎ শাহ, পাওুয়া।। 'পাপবংশ', বিলাল 
সেন”) শশাঙ্ক” “সেনবংশ", ও হুসেন শাহ প্রতৃতি প্রসঙ্গ 
দ্রষ্টব্য । 

দ্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাক্ষালার ইতিহাস, ১-২ 
ভাগ, করিকাতা, ১৯৩০) ১৩২৪ বঙ্গ ; 0715806 
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দীনেণচ্্ সরকার 

প্রাণচাঞ্চপাহীন বর্তমান গৌভ ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ । 
চারি দিকে ভগ্ন সৌধ « শুদ্ষপ্রায় পুষ্করিণী। বহু স্প ইষ্টকে 
পরিপূর্ণ । ইতস্ততঃ প্রাপ্ত পাপ ও সেন -যুগের দেবদেবীর 
মৃতি এই রাজবংখহয়ের ক্রিয়াকপাপের সাক্ষ্য প্রদান 
করে। মুসলিম মৌধাবলীর গাত্রে দেখা যায় প্রাঞ্ডন 
হিন্দুমন্দিরের ক্ষোদিত প্রস্তর ও মৃত্তি। নগর-প্রাকারের 
উত্তর দিকে বল্লাণবাড়ি-নামধেয় স্থলটি সেনরাজ বল্লাল 
সেনের নাম স্মরণ করাইয়] দেয়। 

মুসলিম যুগের সৌধনংখ্যা যথেষ্ট ছিল। প্রত্বতত্ব 
বিভাগ -কর্তৃক সংরক্ষিত হুইবায় পূর্বে বু বৎসর ধরিয়। 
ইষ্টক অপদারণের ফলে অনেক ৫দীধ আজ বিলুপ্ত । গ্রাণ্ট 
সাহেবের রিপোর্ট হইতে জান! "মায় মুপিদাবাদের নিজামৎ 
দ্র স্থানীয় জমিদারদের সৌধ ক্টাঙিয়া গ্রস্তর ও মিনা-করা 
ইট লইবার অনুমতি দিয় প্রতি ঈৎসর বনু টাক। উপার্জন 
করিত। ইহা! সত্বেড বেশ ঝঁয়েকটি মসজিদ ও সমাধি 
অগ্তাপি বিষ্ভমান। এইসকল লৌধ ও ভগ্নাবশেষ ধু যে 

১৮" 



গৌড় 

গ্রাকন সমৃদ্ধির পরিচয় দেয় তাহ! নহে, ইহা হইতে 
সমসাময়িক স্থাপত্য-রীতি ও অলংকরণের ধারণ! জন্মে । 
সৌধাবঙলগীর অবস্থিতি ও নগর-প্রাকার হইে জানা যায় 
মুসলিম যুগে গৌড় নগরীর আযতন যথেষ্ট ছিল, উত্তর- 
দক্ষিণে প্রায় ১৩ কিলোমিটার (৮ মাইল) এবং পূর্ব-পশ্চিমে 
৩ কিলোমিটার (২ মাইল )। নগর-গ্রাকারের বঞ্টিভাগে, 
বিশেষ করিয়! উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বসতি ছিল আরও 
অনেক দূর পর্ধস্থ। প্রতিবক্ষামূলক ব্যবস্থার দিকে শাসক- 
বর্গের প্রথর দৃষ্টির পরিচয় পাওযা যায়। কোচ্োোয়ালী 
দরওয়াজ। প্রভৃতি কতিপয শ্রদুঢ তোরণ ছ্ারের মাধ্যমে 
গঙ্গা ও মৃত্তিকার প্রাকার দ্বাবা সুরক্ষিত নগবীব সঙ্গে 
বহিরাঞ্চলের যোগাযোগ ছিল । নগব-প্রাকারের শভান্থবে 
ছিল পরিখা ও প্রাকার -বেষ্টিত 'মন্তদুর্গশামকদের বাস- 
ভূমি ও কর্মস্থল । ছুগ প্রাকারের উচ্চতা ৯ মিটারের ( ৩ 
ফুট ) অধিক ১ চণডায় ইহার নিশ্নতম অণ্শ ৫৭ মিটারের 
(১৯০ ফুট) মত, প্রতি কোণে বুকুজ। অন্তদুর্গের 
প্রবেশিকাগুপি ইষ্টক-নিগ্নিত ও সুরঃ | দাখিল, লু'কাচুরি 
ও মতি দরওয়াজা ঞভূতি ভোরণদার হতে শাসকদের 
উত্তম গুতিরক্ষা বাবস্থাৰ ও সৌন্দর্ববোবের পরিচয় পাওষা 
যায়। গ্রহরীকক্ষ সংখপিত বিরাট দাখিল দর৪যাজ! 
(সলামী দরওয়াজা নামেও খাত) আজ দর্শকের মনে 
বিস্ময়ের উদ্রেক করে গুমতি দণওয়াজার মিনা কর] ইটের 
সাহাধো অলকরণ দশনীষ। সুউচ্চ ইষ্টকনিশ্তিত প্রাচীর 
দ্বারা স্থ্রক্ষিত রাজপ্রাসাদ 9 ধরবাবগৃহ এখন ইষ্টকতূপে 
পবিণত হইযাছে। প্রাচীবের কিছু অংশ অগ্যাপি বিগ্মান। 
বাইস-গহ্গী নামে উত্ক এই অত্শটিন বতমান উঠত 
প্রায় ১৩ মিটার (৪২ ফুট )। রাজপথের মধ্যে মধ্যে 
মুমলিম যুগের ক্ষুপ্রাকার সেতুর চিহ্ন এখনও বিদ্যমান । 

স্থাপত্যঞ্কতি মুখ্যতঃ ইষ্টকের। প্রস্তবেব ব্যবহার 
সীমিত। সৌধাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 
১. সুলতান শ্লসরৎ শীহ.কর্মৃক ইঞ্টকনিমিত ও গ্রস্তর- 
আচ্ছাদিত বিশাল জামী মলজিদ ( বারাদ্বাবী ও বড সোন' 
মসজিদ নামে পরিচিত), নিষিত হয় ১৫২১ খ্রীষ্টাবে) 
২, প্রায় ২৪ মিটার (৮* ফুট) উচ্চ ফিকজ-মিনার 
(নির্মাণকাল পঞ্চদশ শতক ) ৩. স্বলতান হুমবৎ শাহ. 
কর্তৃক নিশ্রিত কদম রহুল (১৫৩১ শ্রী) ৪. দো-চালা 
ঘরের অন্ধকরণে ইষ্টকনিষ্বিত ফতে খানের সমাধিগৃহ 
৫, চীক1 মসজিদ নামে পরিচিত একগুম্জবিশিষ্ট চতুষ্কোণ 

(বিরাট মৌধ। লাধারণের বিশ্বাস, ইহা! ছিল বন্দীশালা , 
চুপাওুয়ার একলাখী সমাধি-সৌধের সহিত ইহার সাদৃহ্াবশতঃ 
ঘনেকে অনুমান করেন মূলে ইহা লমাধি-সৌধ ছিল, 

গৌডপাদ 

যধিও ইহাতে কোনও সমাধির চিঙ্চ নাই ৬, চামকটি 
মসজিদ (আনুমানিক ১৪৭৫ গ্রী) ৭. ভাভীপাডা 
মসজিদ ( আন্রমানিক ১৪৮০ শ্রী) ৮. মিনা করা উটের 
জন্য প্রসিদ্ধ লট্টন মসজিদ ( আন্মানিক ১৪৭৫ শ্রী) 
৯. খণমস্ত মসজিদি ( আন্নমাপিক ১৪৮৪ শ্্রী)। নগর 
পবিধির বহিাগের সৌধাবলীব মধ্যে সর্বোস্তম হইতেছে 
কোতোয়ালী দরওয়াজান্র প্রা ১৬ কিলোমিটার (১ 
মাইপ ) ১০. দক্ষিণে (বঙমানে পূব পাকিস্তানের অস্ত ত) 
স্বশশান আলাটদ্দীন হলেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯গ্রা) 
রাজত্বকালে নিমিত ছোট সোনা মসজিদ । 

গৌঁড এলাকার অন্তর্গত বামকেলিব ত্মালতলা 
বৈষবদের নিকট অন্ঠি পবিত্র স্বান। স্থলতান আলাউদ্দীন 
হুসেন শাহের বাঞজত্কালে চৈতন্াদের (১৪৮৬ ১৫৩৩ খ্ী। 
বৃন্দাবনে যাণযাব পথে ভজোষ্ট মাসে এই তয়াশতরুতলে 
অবস্থান কবিয়াছিলেন। এই সময় স্বলতানেব ছুই মন্্ীর 
সঙ্গে তাহার ধর্মাশাপ হয, চৈতন্যদেবের স্বান্ত্যাগের 
পব পাচার! বাজকার্ধ পরিশাগ কবেন ও চৈতহদেবেব 
শিষবাত্ব গ্রহণ করিষা কূপ ৪ সনাতন নামে খ্যাত হন। 
চাঁবটি কেলি-কদদ্ব বুক্ষে মধা ভাগে তমালগাছটি বিবাজ- 
মান। বপ সাগর ও সনাতন সাগব ভিন্ন শ্যামকুণ্ড, বাধা 
কুণ্ডু, লপিতাকুণ্ড ও বিশাখাকুগ্ড নামক চারিটি ক্ষুাকার 
পু্কবিণা তমাপতলাব সন্গিকটে বিগ্যমান ১ জনপ্রবাদ, জীখ- 
গোস্বামী এই কুণ্তগুপি খনন করাইয়াছিলেন । চৈতগ্থদেবের 
রামকেপিতে পদার্পণের ম্মবণে আজও প্রতি বংসর দো্ঠ 
মাসে একটি বিরাট মেলা হয়। 
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গৌড়পা্দ প্রাীন অদ্বৈতসম্প্রাণাষের স্ুপ্রসিপ্ধ আচার্য । 
সাম্প্রদায়িক এতিহ্ শ্রশংকরাচার্ধের পরম গুরু" | 

অথববেদীয় “মাগুক্যোপনিষ্-এর উপর গৌডপাদ 
একটি বিধরণাম্ক কাখিকা-গ্রস্থ রচনা করেন। ইহা 
চারিটি গ্রকরণে বিতক্ত : ১, আগম (২৯ কারিকা) 
২. বৈতথ্য (৩৮ কারিকা) ৩. অদ্বৈত (৪৮ কারিকা ) 
৪, অলাঙশাস্তি (১০০ কারিকা ), মোট কাব্বিকা ২১৫। 

ইহার মধ্যে আগম প্রকরণেই মৃপ উপনিষদের ১২টি 
মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইযাছে। অপর “তিনটি প্রকরণে 
ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণের ছার! শ্রুতির প্রতিপান্য অর্থ 
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গৌড় স্রাক্ধণ 

সমর্থন করা হুইয়াছে। মূল উপনিষদের গগ্চময় মন্ত্রগুলি 
ও সমগ্র “গৌড়পাদ-কারিকা"র উপর ্রীশংকরাচাধের ভাত্ত 
আছে। 

গৌড়পাদ নামক কোনও গ্রস্থকারের নামে উক্ত গোঁড়- 
পারদকারিক! ব্যতিরেকেও অন্থান্ত গ্রন্থ প্রচলিত আছে : 
১. উত্তবগীতা-বৃত্তি ২. সাংখাকারিকা-ভাগ্ধ ৩. নুসিংহপৃধ- 
তাপিনী-উপনিষদ্-ভাষ্য ৪. ছুর্গাসপ্রশতী-ভাঙ্য ৫, স্থভগোদয় 
৬. ্রীবিগ্যা-বত্বহ্ত্র । এইদকল গ্রন্থের বচয়িতা ও গোঁড়- 
পাদ্দকারিকার রচয়িতা এক নাও হইতে পারেন, ইহু। 
প্িতসমাজের মত। 

গৌডপাদকারিকার বচগ্সিতা গৌডপা? অবিস'বাদি- 
রূপে এক অতি প্রান অদ্বৈতবাদের আচার্য । ভবে 
গোঁড়পা নামে মাত্র একজন গ্রন্থকার বা আচার্ধকে না 
বলিয়া একটি সম্প্রদায়গত মতবাদের বিভিন্ন আচার্ধকে 
উল্লেখ করা হইয়া থাকিতে পারে। 

ভব 18৮ ড/2116561, 104 51৮26 ৬০৫০7৫০, 

[7610610216, 19107; ১৬৪001 110)1191791002, 
1107:1575010107520 410 03484৫019209+5 21774 
0102 90711071215 (011617021, 5১০৩, 1936 ; 
ড101)156107019, 31090650125 8,7106 4১£৫171251,4504 

6 0284101294. 05100068, 1943 727 1, 2. 
1৬151590652), 09720 : 4 54805 27200) 
/১192169, 1120195, 1960. 

ত্রতীজ্রকুমাব সেনগুপ্ত 

গৌড় ত্রাক্গণ ত্রান্দণ দ্র 

গৌড়ী সংস্কৃত ভাষায় এক বিশিষ্ট রচনারীতির নাম 
গোৌঁড়ী। প্রাচীন আলংকারিকের। সেকাপের গৌড 
দেশের অথাৎ পূব ভাপতের (আধুনিক বাংলা-বিহাব- 
ওড়িশী-আসাষ ) কবিদের সংস্কৃত ভাষায় একটি বিশেষ 
কৌকের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীনতম আলংকারিক 
দণ্ডী গৌড়ী রীতির এই তিনটি বিশেষত্ব নির্দেশ করিয়াছেন 
--অন্ুপ্রাববাহল্য-প্রিয়তা, ছুরূহ শবের বছুলতা এবং 
্গেষ ও অতিশয়োক্তি প্রিয়্ত। ( কাব্যাদর্শ, প্রথম পরিচ্ছেদ 
৪৪) ৪৫) ৫৪) ৯২ )। 

পূর্ব ভারতে ( অর্থাৎ আধুনিক ঝংগা-বিহার-গড়িশা- 
আসাম ) প্রচলিত প্রাকৃত ভাষ! দণ্ডীর কাব্যাদর্শে 
গোঁড়ী নাষে উল্লিখিত। দণ্ডীর মতে শ্রেষ্ঠ এবং সাহিত্যে 
ব্যবঙ্ধত প্রারত হইল মহারাস্্বী এবং প্রধান আঞ্চলিক 
প্রার্ুত ভাষা হইল শৌরসেদী, গৌঁড়ী, লাটা ইত্যার্দি। 
বরকচির প্রাকৃত প্রকাশে ও অন্যান্য প্রাকৃত ব্যাকরণে 

গৌতম 

গোঁড়ী প্রারুতের নাম পাওয়া যায় না। তবে কেহ কেহ 
গৌঁড়ী অপভ্রংশের নাম করিয়াছেন। দণ্ডভীর গৌড়ী 
প্রাকৃত পরবর্তী বৈয়াকরণদ্দের মাগধী প্রারুত বলিয়া মলে 
হয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রামমোহন বাক 
ও সুতাঞ্জয় তকাপংকার প্রমুখ পণ্ডিত লেখকেরা বাংলাকে 
গোঁডীয় ভাষা বলিয়াছেন। 

সধুমার মেন 

গোঁড়ীর বৈঝঃব দর্শন অচিন্ক্যভেদীভেদবাদ দু 

গৌণ সমৃদ্ধি আকরিক খনিজ অবক্ষেপ ( ডিপজ্জিট ) 
অনেক সময় মাগমা-র প্রভাবে সৃষ্ট হয়। এইবপ অব- 
ক্ষেপকে যুখ্য অবক্ষেপ ( হাইপোজিন ডিপজিট) বল] হয়। 
মুখ্য অবক্ষেপ বিকীর্ণ খনিজ জল এবং বাখুর প্রভাবে 
তৃপৃষ্ঠের নিকটবন্ঠী অঞ্চলে সমৃদ্ধ হইতে পারে। এই 
্র্রিয়াটিকে গৌণ সমৃদ্ধি (স্থপাব্জিন এন্রিচ্ষেন্ট ) বলে। 

উষ্ণ আবহাওয়ায় আক্রিক খনিজ গুপিব রানায়নিক 
বিকার ঘটে। ফলে কতকগুলি মৌল আংবিকভাবে বা 
সম্পূর্ণরূপে জলে ড্রবীন্বত হইযা যাষ। এই পবণ ফাটলযুক্ 
শিলার মধ্য দিয়! চুয়াইয়া চুযাইয়া জলপাঠ ( গুযাটাব 
টেবল) পযন্ত নামে । জপপাঞের নীচে ইহ] বিহ্বাখিত 

(বিডিউস্ড ) হয় এবং অনেক যৌগ অধঃঙেপিত হয়। 
ফলে শিলাটিতে আপেক্ষিকভাবে অনেক মৌচেব সমদ্ধি 
ঘটে। 

এই পরিবর্তনের পর ভূপুষ্ঠের উপর মুখা শিলাটি 
একটি বিশেষ গঠন ও ব্ণ প্রাপ্ত হয়। ইচাকে গমান 
(9938812 ) বলে। 

সাধারণতঃ গন্ধকঘটিত আকরে গৌণ সমদ্ষি বেশি 
ঘটিয়। থাকে । ভারতবর্ষে এইজাতীয় কোনও উল্লেখযোগ্য 
অবঙ্গেপ নাই। 

দ্র ৬/. 1107£27, 7427691 1980958, 0. 5. &, 
1933; £&. 1. 92560610910) 200180110 10716161 
178295705, 130101095, 1962. 

দীপংকর লাহিড়ী 

গৌতম+১ শাস্ত্রে একাধিক গৌতমের উল্লেখ পাওয়া যায়: 
১. ন্যায়স্ঘ্কার অক্ষপাদ গোতম +২, মন্দ্রষ্াী গোত্র- 
প্রবর্তক এবং সংহিতাকার ৩. ব্ামামণোক্ত অহল্যাপতি 
৪, মহাভারতে রুপাচার্ধয ৫. জনক-বংশের পুরোহিত 
শতানন্দ ৬. যৎগ্পুরাণে খষি দীর্ঘতমারও গোতমত্ব- 
লাভ বর্দিত হইয়াছে । | 

আম্বীক্ষিকী বা ম্যায়দর্শনের শুঝ্রকার মহ্ধির নাম 
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গৌতম 

গৌতম অথব1 গোঁতম-- ইহা! লইয়1 বিতর্ক আছে। সধ- 
দশন-সংগ্রহ, গ্যায়স্থত্রবৃত্তি, গায়স্থচীপিবন্ধ, নৈষধচর্িত ও 
বাচন্পত্যারদি গ্রন্থে মহধিকে গোতম বলা হইয়াছে । প্রবাণ 
আছে যে, শিষ্য বেদব্যাস ন্তায়মত খণ্ডন করিলে মহর্ধি 
তীহার মুখদর্শন করিতে চাহেন নাই । শেষে ব্যাসদেবের 
স্তুতিতে সন্থষ্ট হইয়া যোগবলে পাদে অক্ষির 2টি করিয়! 
অক্ষপাদ নামে গ্রলিদ্ধ হন। অন্রমতে দীর্ঘতমা খধিই 
স্থত্্রকার। স্থুরভির প্রসাদে অন্বত্বমুক্ত হইয়া! তিশি গোতম- 
রূপে খ্যাত হণ ৩ তপন্যাবলে ত্র শাভ করেন। জন্মান্ধ 

আচাধক্ধপে অক্ষপা আখ্য। পাভ করেন। 

ন্যায়দর্শন পাটি অধ্যায়ে ৪ দশটি আহ্ছিকে বিভক্ক | 
সমুদয়ে ৫৩৮টি ( অথব] ৫২১টি ) স্তর আছে । জ্ঞান কিকপে 
অন্গকুণ ও প্রতিকূপ তর্কদ্বার] বিশুদ্ধ ও ভ্রমশূন্য হয় তাহাই 
ইহার প্রতিপাগ্। 

দ্র নরেন্দ্রচন্দ্র শান্ী বেদান্ততীর্থ, অক্ষপাদ গোতম, 
কলিকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্ব 9 ফণিভৃষণ তর্কবাগীশ, ন্যায় 
পরিচয়, কপিকাতা) ১৩৪৭ বঙ্গাব'। 

বলাশ' দর 

গৌতমং বিখাঙ গোত্রপ্রবতক মন্রষ্টা খখি এবং 
বিশতিষখ্যক ধম-শংহিতাকারগণের অন্যতম । অনেকে 
বপেন তখখাজ হহাবই নামান্তর । গৌতমপ্রণীত ধর্মকত্র 
এখ মা'হিঙা উত্ন শান্তই বঙমানে বিদ্যমান রহিয়াছে। 
ধমন্থত্রকার এবং সর্যহতাক্কারকে কোনক্রমেই এক যুগের 
বপ। চলে না। ইয়পি (19115) গৌঙমধ্মসজের সময় 
নির্ধারণ করিয়াছেন খ্রাষ্টপূব ৫ম বা ৬্ঠ শতাবী । গৌতম- 
ংহিভার ভাষা আধুলিক এবং বস্তব্য বিশেধত্ব-বজিত। 

ইহ। গন্ে উপত্রিশ অধ্যায়ে এচিত। রচণাকাপ হিশুযুগের, 
সম্ভবতঃ হিন্দুযুগের মধ্য বা শেষ ভাগ। 

দ্র পঞ্চানন করত, উনবিংশ সংহিতা মূল ও অনুবাদ, 
কণিকাতা, ১৩১৭ বঙ্ষাব্ধ। 

কলাণী তত 

গৌতমীপুত্র শাতকণি অন্ত্রজাতীয় শাঙবাহণ 
রাজবংশ কাণ্বংশীয় বাজগণেব সামস্তবূপে প্রতিষ্ঠান 
নগরীতে ( বর্তমান মহারাষ্ট্র প্রদেশের অস্তগত শুরঙ্কাবাদ 
জেলার পৈঠন গ্রামে ) রানগত্ব করিতেন। খ্রীষ্টপৃৰ প্রথম 
শতাব্দীতে অস্তিম কাথরাজকে উৎখাত করিয়া খন 
শাতবাহনবংণীয়, সিমুক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন 
তাহার সাঙ্াজ্য উত্তর দিকে মালব এবং গুজরাতের 
দক্ষিণাঞ্চল পর্স্ত বিগ্কৃত হয়| কিন্তু এই সময়ে শকের! 

গোতমীপুত্র শাতকা 

সিন্ধু নদের নিম্ন উপত্যক] হইতে রাজ্য বিস্তার করিতে- 
ছিল। ক্রমে মালব-গুজরাত-বাজস্থান অঞ্চলে একটি শক 
রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ভারতের এই শকরাজগণ 
শীঘ্রই শাতবাহনদিগকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণে মহাবাই& 
প্রদেশের নাশিক-পুনা অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার কিক পন | 
কিন্ত গ্রাহীয় দ্বিতীম শতাব্দীর প্রথম দিকে শাতবাহনব'শে 
একজন মহাপরাক্রান্ত নরপতির আবিভাব ঘটে । তাহার 
নাম গৌতমীপুত্র শাতকর্দি ( আন্মানিক ১০৬-৩* গ্রা)। 
তিনি শকর্দিগকে পবধাজিত করিয়া উত্তরে মালব এব 
কাঠিক়্া ওয়াড় পর্যস্ত অধিকার করেন। এই "মপুৰ কতিত্বের 
জন্য উত্তর ভারতের শকারি বিক্রমাদিত্যের হ্যায় দক্ষিণ 
ভারতে শাপশিবাহন (শাতনাহন ) নরপতির কিংবদপ্চি 
গড়িয়া গুঠে। 

গৌতমীপুন্ধ শাতকণ্ধি যে শকপতিকে উৎখাত 
করিয়াছিশেন, তিনি ক্ষহএাত বশীর মহ্াক্ষত্রপ নহপান। 
তাহার রাজধানী ছিল নর্দা নদীর মোহানায় অবস্থিত 
ভৃপগুকচ্ছ নগর । নংপানের জামাতা হিন্ুভাবাপন্ন খধভদন্ত 
শকবাঞ্টের দক্ষিণাংশে নাদিক-পুন। অঞ্চল শাসন করিতেন । 
এ অঞ্চলে প্রাপ্ত নহপানের রাজত্বকালীন লেখাবশীর 
তারিখ ৪১-৪৬ শকা্ধ অথাৎ ১১৯-২৪ শ্রীষ্ঠা্খ | ১২৪ 
গরষ্টান্ধে অথবা উহা অব্যবহিত পরে গৌতমীপুজের 
রাজত্বের ১৮শ বংসরে তিনি শক, যবন এবং পহ্বরধিগকে 
পর।জিত করিয়া ক্ষহপাত বশ ধ্বস করিয়াছিলেন। 
নহপানের পাজকোষ অধিকার করিয়। তিশি শকরাজ কতৃক 
প্রচলিত বৌপ্যমুদ্রা স্বণাশাঙ্কিত করিয়া পুণঃগ্রচপিত 
করেন। 

শাসিক গুহাতে গ্রাপ্ত ভাহার মাঙা গৌতমী বলগঞ্রর 
শিলালেখ হইতে তাহার পুত্র শাতকণিপ্ সম্পকে অনেক 
তথ্য জানা যায়। গৌতমীপুত। শাতকণির সাত্রাজা 
শিশ্নলিখিও দশটি জনপদে বিভক্ত ছিপ: ১. খষিক | কুষা। 
নধণর উত্তর তাবে অবস্থিত) 3 ২, অশ্মক (প্রধান নগর-- 
পৌদন্ত অথাৎ বঙমান অন্ধ প্রদেশের নিজামাবাদ 
জেপাস্থিত বোধন)3 ৩. মূলক (প্রধান নগর--শাতবাহন 
ংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠান ), ৪, হরাষ্ট (প্রধান নগর-_ 

কাঠিয়াওয়াড়স্থিত জুনাগড়ের নিকটবতী প্রাচীন গিরি- 
নগর); ৫, কুকুর (উত্তর কাঠিয়া ওয়াড়ের অংশ), ৬. অপরাস্ত 
(প্রধান নগর শূর্পারক অর্থাৎ উত্তগ কোঙ্কণের ঠান! 
জেলার অন্তর্গত ফোপারা ); ৭. অনুপ (প্রধান নগর-_- 
নর্মদা তীরবতী মাহিম্বতী অর্থাৎ আধুনিক নিমাড় অঞ্চলস্থিত 
মান্ধাতা কিংবা মহেশ্বর )১ ৮ বিদ (আধুনিক বেরার ), 
৯, আকর (প্রধান নগর-- বিদিশা অর্থাৎ পূ্ব-মালবের 
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গৌতমীপুত্র শাতকর্ধি 

অন্তর্গত ভেলসার নিকটবর্তী বেমনগর ) এবং ১৯. অবস্তি 
(প্রধান নগর-- বর্তমান পশ্চিম মালবের অপ্তগত 
উজ্জঞরয়িনী )। ইহার মধ্যে হবার, কুকুর, অপরান্ত, অনৃপ, 
আকব এবং অবস্তি-_ এই ছয়টি জনপদ পূবে নহপানের 
অধিকারহুক্ত ছিল। যাহা হউক, উল্লিখিত দশটি জনপদ 
গৌতমীপুত্রের বাজোর অন্তর্গত ছিল, কিন্ত তিনি দাৰি 
করিতেন যে, উত্তরে বিদ্ধ্যপবত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, 
পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর-- এই 
চতৃঃনীমার মধ্যবর্তী সমগ্র দক্ষিণ তারতে তাহার রাষ্ট্রীয় 
প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিশ। 

পশ্চিম ভারতীয় জনপদসমূহের উপ শাতবাহন 
অধিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। নহপান নি থংশীয় 
কুষাণ সম্রাটের সামন্ত ছিলেন ১ তাই গৌতমীপুত্র শাঙকর্ণি 
কর্তৃক তাহার পরাভব্র সংবাদ পাইয়া কুষাণ-সত্ত্রাট 
কার্দমকবংশীয় শক মহাক্ষত্রপ চষ্টনকে গৌতমীপুত্রের 
বিকদ্ধে প্রেরণ করেন। আহুমানিক ১৩০ খ্রষ্টান্বে গৌতমী- 
পুজ শাতকণিব মৃত্যু ঘটিবার পৃবেই চষ্টন এবং তদীয় পৌত্র 
করদামা আকর, অবপ্তি, অপুপ, আনর্ড, স্থবাষ্ট, কুকুর এবং 
অপরান্ত অধিকার করিয়া লন। কুদ্রদামার একখানি 
শিলালেখে দাবি কর! হইয়াছে যে, তিন ছুইবাএ যুদ্ধে 
দক্ষিণাপখপতি শাতকণিকে পরাজিত করিয়াও সম্বন্ধের 
নৈকট্যবশতঃ তাহাকে উচ্ছেদ করেন নাই । এখানে যে 
নিকট সম্পর্কের উল্লেখ দেখ! যায়, কান্হেরিতে গ্রাপ্ধ 
একখানি শিলালেখ হুইতে উহার স্বকূপ বুঝা যায়। শক- 
শাতবাহন যুদ্ধের অবসানে যখন উভয় পক্ষে সন্ধি স্বাপিত 
হয় তখন গৌতমীপুত্র শাতকনির ছিতীয় পুত্র বাসিীপুত্ 
শাতকণির সহিত রুদ্রদামার কন্যার বিবাহ হয়। যাহা 
হউক, রুত্রদামা অপরান্ত জনপদের উপর আধিপত্য দাবি 
করিলেও, গ্রাক ভূগোপবেত্তা টলেমির গ্রন্থ হইতে জান! 
যায় যে, এ জনপদের উ্রাঞ্চলস্থিত (বর্তমান গুজপাতের 
দক্ষিণা'শে অবস্থিত ) লাট দেঁশে মাত্র উদ্জরর়িণীপতি চঞ্টনের 
অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে অপরাস্তের 
বিস্তৃত অঞ্চলে শাতবাহন অধিকার অঙ্কন ছিল। নাসিক, 
পুনা ও ঠান! জেলায় গৌতমীপুত্রের উত্তরাধিকাগীদের 
শিলালেখ এবং মুদ্রাদির আবিষকারেও টলেমির সাক্ষ্য 
সমধিত হয়। 
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দীনেশচত্্র সরকার 

গৌরগোবিদ্ধ রায় উপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২ এ) 
কেশবচন্দ্র সেনের ন্রগামী ধর্মগ্রচারক ও গ্রন্থকার । 
পাবন] জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমাষ ঘোড়াচরা গ্রামে বৈদ্য 
পরিবারে ১৮৪১ গ্রীষ্টাবে জন্ম । পিতা গৌরমোহন ব্ায়। 
খুল্দতাতের পোষাপুত্রকূপে তীহাবই তবাবধানে ব্পুর 
হাই স্কুলে এনট্রান্স পর্যন্ত পডেন। কৈশোরের শেষে এক 
মুসলমান সাধুর নিকট রশ” শিক্ষা কবেন ও জপ অত্যান 
করিতে থাকেন। ১৮৬৩ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টা্ৰ পর্যন্ত 
পুলিশ বিভাগে সাব ইন্সপেক্টার পদে লিমুক্ত ছিলেশ। 
অখোরনাথ গুপ্থের প্রভাবে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরি ছাভিয়া 
কেশবচন্দ্রের দলে যোগ দিয়া প্রচারক-ব্রত গ্রহণ কবেন 
('কেশবচন্ত্র সেনা দ্র) কিমপ ঝুটির'-সনলপ্ন প্রচাবকদের 
আবাস 'মঙ্গল বাডি'তে গৌরগোবিন্দ বাস কবিত্তেন। 
১৮৮১ খ্রীষ্টাব্ধে পন্ধীবিযোগের পঞ্ধ প্রিচারাএমে' গিয়া বাস 
কবেন এবং বিশ্রামহীণ কর্মে নিবিষ্ট হন। 

, তাহার ঙ্লোক সংগ্রহ (১৮৬৩ শ্রী) গ্রন্থের হিন্দু পর্ম 
অংশেব সংকপনে সহায়তা, ধর্মতহ পতিকার সম্পাদনা 
( ১৮৮৯ গ্ী হইতে) “ভিক্টোবিধ। বিদ্যালয়'-এব পরিচালনা 
প্রন্থুতি কার্যাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উলেখযোগা। 
ব্রাহ্ম ধর্মের ভাবনামন্ত্র (মটো) ল্রিবিশালমিদ* বিশ্ব পবিক্রং 
্রাঙ্মমন্দিরম্ ইত্যাদি প্লোকটি তাহারই রুটনা। কেশবচন্দু 
তাহাকে ১০৭৯ খরষ্টাবে হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যাত। নিবাচন 
করেন এবং 'িপাধ্যায়' উপাধি দেন। সংস্কৃত ও বাংল! 
ভাষায় রচিত তীহার গ্রস্থাবলীর ষধ্যে উল্লেখযোগ্য : 
্রীমঘ্গবদগী তাসমন্থয়ভাস্য' (১৮৯৮ শ্রী ), শ্রীযত্তগবদগীতা- 
প্রপৃষ্ঠি (১৯৭২ খা), “ব্দান্তসমন্থয়জান্ক (১৯০৬ শী) 
জ্ীরুষের জীবন ও ধর্ম' (১৮৮৯ গ্রী), 'প্রেবিত কালীশংকর 
দাসের জীবন চরিত” (১৯০৩ গ্রী), *আচার্ধ কেশবচন্ত্র 
(১৯০৫ গ্রী) এবং শ্ীরুফচৈতন্য এবং তীহার ম্বসভাব- 
নিষ্ঠযোগ' (১৯১০৭ শ্রী )। | 

জীবনের শেষ ছুই বৎসর তিনি সঙ্ন্াস অবলম্বন করিয়! 
গভীর যোগসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১২ গ্রীষ্টাবে তাহান্ন 
মৃত্যু হয়। | 
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গৌর্দান বসাক 

ভ্র সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, 
কলিকাতা, ১৯৬১। 

সতীকুমার চট্োপাধ্যায 

গৌরঘাস বসাক (১৮২৬-৯৯ গ্রা) কলিকাতার বড়- 

বাজারস্থ বিখ্যাত বসাক পরিবাবে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার 
নাম রাজকুঞ্চ ধসাক। হিন্দু কলেজের অন্ততম কৃতী ছাত্র 
কবিবর মধুক্দন দত্তের সহপাঠী । তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 
কর্ম গ্রহণ করিয়। খালেশ্বর, মালদহ, বর্ধমান, হুগলি 
প্রভৃতি অঞ্চপে গমন করেন এবং তথাকার এতিহ ও প্রত্ব 
-বিষয়ে তথাযূপক প্রবন্ধ লেখেন, “ক্যালকাট। রিভিউ 
পঞ্সিকায় তাহার এমন বচণা বিস্তর প্রকাশিত হয়। 
তাহার হাত দিয়াই মধুন্দন ডরিস্কওয়াটার বেথুনকে 
ক্যাপ টিভ লেডি' কাব্যগ্রস্থখানি উপহার দেশ। বেখুন 
গৌরদীসকে লেখেন মধুহদন ই“রেজীর পরিবর্তে মানভাযায় 
কাব্যগ্রন্থ লিখিলে বা'ল৷ সাহিত্যের প্রভৃত উন্নতি সাধন 
করিতে পাাবন। এইরূপে প্রোৎসাহিত হইয়াই 
মধুকদন বাংলা কাবারচণায় প্রবৃন্ধ হণ। প্রবাসকালে 
বিপঙ্গ অবস্থায় মধুস্থধনকে গৌরদাস সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন। 

নিদছ সমাজের সংস্কারকলেও তিনি ছিলেন বিশেষ 
উৎসাহী এবং বিগ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ 
আন্দোলশের একজন সম্র্থক। বেলগাছির। ডিলায় প্রতিষ্ঠিত 
প্রথম বাংল! নাট্যশালায় অভিনীত 'বখ্থাবলী'তে গৌরদাস 
যৌগন্বরাধণেব ভূমিকা গ্রহণ করেন। 

গৌব্দাস কপিকাতা বিশ্ববিষ্ভাণয়ের ফেলো, বিলাতের 
ফিলসফিক্যাপ সোসাইটি, বুটিস্ট টেক্স্ট মোসাইটি, 
বঙ্গীয় এয়যাপ এশিয়াটিক মোসাইটির সাস্য ছিলেন। 
এশিয়াটিক সোসাইটির ঞেনেরেল সেক্রেটরিৰকপেও তিনি 
কিছুকাল কাধ করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টান্জের ৩১ ডিসেম্বরে 
স্বাপিত পারধিভিয়ারেন্স সোনাইটি নামক সাহিতা ও 
স্কৃতিমূলক সভার দীর্ঘকাল সভাপতি ছিলেন। তিনি 

বরাহনগরে একটি বিচ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। ডিন্রিক্ট 
চ্যারিটেবল সোসাইটি এবং ইত্ডিয়ান আসোপিয়েশনেরও 
তিনি ষাস্ত ছিলেন। অবসরগ্রহণের পর ভিনি 
কলিকাতায় অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তিনি জে. পি.-ও 
হন। ১৮৯৯ গ্রীষ্টাবে তাহার মৃত্যু হয়। 
দ্র ঘোগীন্দ্রনাথ বস্থ, মাইকেল মধুসথদন দত্তের জীবনচরিত, 
কলিকাতা, ১৮৯৩; নগেন্দ্রনাথ শেঠ, কলিকাতাস্থ 
তন্কবণিক জাতির ইতিহাস, ১৯৫০; যোগেশচন্দ্র বাগল, 

গৌরমোহন বিগ্যালংকার 

বাংলার নব্য-সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫৮ » [%৫506109 
০011626 7681502, 1927. 

যোগেশ্চন্দ্র বগল 

গৌরমোহন আটঢ্য (১৮০২?-৪৬ শ্রী) কলিকাতায় 

জন্সগ্রহণ করেন। তিনি সেকালের পুসিদ্ধ ইতবেজী 
বিগ্যাপয় ওরিয়েন্টাপ সেমিনারির প্রতিষ্ঠাতা | এই বিদ্যালয় 
১৮২৯ গ্রীষ্টাব্জের ১ মার্চ স্থাপিত হয়। কপিকা'তার বহু 
গণামান্য ব্যক্তি (তাহার মধো বুবীন্ঘনাথ৪ আছেন ) এই 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিপেন। ১৮৪৬ গ্রাষ্টাবের 
ও মার্চ গৌগমোহন-এর মুত্া হয়। 

দ্র ব্রজেঞ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স'বাদপত্তে সেকালের কথা, 
২য় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কপিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাবষ। 

যে।গশ্চন্ বাগল 

গৌরমোহন বিষ্ভালংকার গ্রীষ্টায় উণবি'শ শতাবীগ 
প্রথম পাদে নদীয়া জেলার বজরাপুর গ্রামের এক পণ্ডিত" 
বশে ইহার জন্ম । ইহার পিতা রঘৃত্ুম বাণীক্ঠ ৪ পিতামহ 
কেবলরাম তরপঞ্চানন নাটোরের ছ্বারপপ্ডিত ছিলেন । 
রঘৃত্তম বা্ীক কলিকাতা সংস্বত কলেজের খ্যা'নামা 
পঠিত জয়গোপাল তর্কালংকারের (১৭৭৫-১৮০৬স্তী ) 
অগ্রজ। 

১৮১৭ খ্রীষ্টান্ষের ৪ জুলাই “কপিকাভা স্ুলবুক 
সোনাই” ও ১৮১৮ খ্রীষ্টাঝেৰ ১ সেপ্টেম্বর 'কপিকাতা 
স্কুল সোসাইটি" প্রত্ষ্িত হয। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে 
গৌবরমোহন বিচ্যাপংকার এই প্রতিষ্টান দুইটির সহিত 
যুক্ত হলেন । তিনি 'স্কিলবুক মোসাইটির' গ্রন্থপ্রকাশনানি 
কার্মে সাহায্য করিতেন এবং গুল সোসাইটি'র হেড 
প্ডিত ছিলেন। কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার কর্মপট্রতার 
খুব স্থনাম ছিল। গৌবমোহন বঙ্গ দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ঠনের 
উদ্যোক্তাদের অন্যতম । তিনি “স্ত্রীশিক্ষ! বিধাধক? (১৮২২ 

শী) ও “কবিভামৃতকৃপ' (১৮২৬ তব) নামে ছুইখানি 
পুস্তক রচনা করেন । 

১৮৩২-৩৩ গ্রীষ্টাবে “স্কুল সোসাইটির অর্থসংকট দেখা 
দেয় ও কয়েকজন প্রাচীন কর্মচারীকে বিদায় দিবার কথা 
ওঠে । গৌরমোহনের কতিত্বেখে কথা স্মরণ করিয়া 
সোসাইটির কঠপক্ষস্থানীয় ডেভিড হেয়াব ও গীষার্প বিধায় 
দিবার পূর্বে তাহাকে অন্তব্র চাকুরি যোগাড করিয়া ধিবার 
প্রস্তাব আনয়ন করেন। এই প্রস্তাবের ফলে কিছুদিন 

পরে বাধাকাস্ত দেবের চেষ্টায় গৌরমোহন সৃখসাগরে 
মুন্লেফ নিধুক্ত হন। 

২২৩ 



গৌর, হবি সিং 

দ্র বআ্জেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্া-সাধক-চরিতমালা, 
১৭, কলিকাতা, ১৩৪৯ বঙ্গ । 

কৃষণমন্ন ভট্টাচা 

গৌর, হরি সিং (১৮৭২-১৯৪৯ গ্রী) বিখ্যাত 
আইনজ্ৰ শিক্ষার্ূতী ও সমাজসেবী। ১৮৭২ খ্রীষ্টাকের 
২৬ নভেম্বর তাবিখে উাহাব জন্ম হয়। সাগর গভন্মেণ্ট 
হাই গুল, নাগপুর হিপসপ কলেজ ও পরে কেম্ত্রিজের 
ডাঁউনিং কলেজে তিনি বিগ্ভা অর্জন করেন। পগুনের 
ইনার টেম্পল হহতে তিনি ব্যাধিস্টার হন। ১৯১৮ 

হইতে ১৯৭২ খ্রীষ্টাৰ পধপ্ত তিনি নাগপুর পৌধদভার 
সভাপতি ছিপেন। গৌব দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 
ভাইস-চ্যান্সেলর । দ্বিতীয়বার দিলী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস- 

চ্যান্সেলর হইবার পরে তিনি নাগপুর বিশ্ববিগ্ভাপয়েবও 

ভাইস-চ্যাঞ্সেলব নিযুক্ত হন। ১৯২১ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাবধ 
পর্যন্ত তিনি মধা গ্রদেশ বিধান সভার বিরোধী দলের নেতৃত্ব 
করেন। তিনি এম্পায়ার পাণামেণ্ডাবি আসোসিয়েশনের 
ভারতীয় শাখার সহকারী মভাপতি ছিলেন এবং 

পালামেন্টের জযেন্ট কমিটির প্রতিনিধিত্ব কবেন। তিনি 
ব্রিটিশ সাভ্রাজেের বিশ্ববিষ্ঞালয়সমূহের পঞ্চবাহিক 
সশ্মেলনের সভাপতি হইয়াছিপেন। গৌর ভারতের 
গণপরবিষদের সদন্ ছিলেন । তাহারই প্রবতণায় অলবণ 
বিবাহ আইন বিধিখদ্ধ হয়। সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 

প্রতিষ্ঠার জগ্ তিনি ২০ লক্ষ টাকা দান করেন। এই 

বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম 
ভাইস-চ্যান্সেলর । গৌর-প্রণীত 'প অফ ট্রান্সফার ইন 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' (৩ খণ্ড), পিনাল ল অফ ব্রিটিশ ই্িযা” 
(২ খগ), হিন্দু কোড”, এ শ্পিবিট অফ বুটিজম', “দি 
টুথ আবাউট ইিয়া?, “স্টোরি অফ দি ইগডিয়ান বেভলিউ- 

শন" প্রভৃতি পুল্ভক তাহার পাগিতা ও কৃতিতের পরিচায়ক । 
১৯৪০৯ গ্রীষ্ঠাকের ২৫ ডিসেম্বর তাহার মতা হয়। 

বিমলচন্ত্ চক্রবতী 

গৌরাঙ্গ চৈতন্যদের দ্র 

গৌরীদান 'মষ্টবর্ষীয়া কন্তার বিবাহদান। ইহা অতি 

প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত ছিল। অষ্টবর্ধীয়! কন্যা গৌরী, 
নববধীয়! রোহিণী, দশবর্ষীয়া কন্তক। এবং তাহার বেশি 
বয়সের কন্তা রজন্বলা নামে অভিহিত হইত। 

দ্র রঘুনন্দন, উদ্বাহত্তত্, বিবাহকাল ও বিবাহপ্রশস্তকাল 
প্রকরণ । 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 

গৌবীশংকর 

গোৌরীদাস পণ্ডিত নিত্য।নন্দ ও গ্রচৈতন্যের অস্তরঙ্ 
ভক্ত। কবিকর্ণপুর ইহাকে ব্রঙলীলার সুবলসখ বলিয়া- 
ছেলপ। গৌর-নিত্যানন্দের মৃতি বোধ হয় সর্বপ্রথম ইহার 
দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত এবং অন্বিকা-কাপনায় এই মৃতিদ্য় 
এখনও পূজিত হয়। গৌরাদাস পগ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
হূর্যধাস সাবখেণের বন্ধ! ও জাহবা নামে ছুই কন্যাকে 
নিত্যাণন্দ বিবাহ করেন। জয়ানপ পিখিয়াছেশ-_ 

গৌরীদাস পঞ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী। 
ংগীত প্রবন্ধে ধার পদে পদে ধ্বাণ ॥ 

এখন পদকর্নতরুতে গৌরীদাসেব মাত্র ছইটি পদ দেখা 
যায়। তাহার মধ্যে পররাধার অন্ুগাগের পদটি ( পদ কর- 
তক্ষক ১৬১) ভাবে ও ভাষায় অনবগ্ভ। অপর পদটি 
হাটপত্তনের | 

বিমাশবিষ্কাবী মতুমদ|র 

গ্ৌরীমা ( ১২৬৪-১৩৪৪ বঙ্গাব ) প্রীরামরুষ্ণ পরমহণ্স- 
দেবের শিষ্যা চিরকুমারী সন্গ্যাধিনী গৌরাপুবা দেখী ১২৬৪ 
বঙ্গাঝে জন্মগ্রহণ কবেন। তাহার বাপানাম মুড়ানী, পিতা 
পাবৰৃতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মাতা গিরিবাপা ছিলেন বিছুধী, 
সাধিক। এব" বৃহ ধর্ম-স'গীতভেব বচগ্ষিঘ্রী | "সাঠাবে। বসব 
বয়সে গৌরীমাতা সংসার তাগ কবিষা হিমালযে« ছুগম 
তীথে এবং ভাগঙেখ অগণিত তীথে কঠোর তপস্যা করেন। 

বাল্যে দীক্ষালাভের পর পচিশ বসব বখষে গৌবীমা 
দক্সিণেশবর কালীমন্দিরে গুরুমকাশে উপস্থিত হন এব" 

কিছুকাল তথায ধান করেন। গরামক। তাহাকে এদেশীয় 
হুজাতির সেখামু জীবন উৎমগ করিতে নির্দেশ দেন। 

সেই অন্রপ্রাণনাতেই তিনি ১৩০১ বঙ্গাৰে গুরু পতীও নামে 
ভঞ্ীসারদেশ্ববী আশ্রম 9 বালিকা বিছ্যাপয় প্রতিষ্ঠিত 
করেন । মাতৃজাতিকে শিক্ষাদান এবং ধর্মপথে ও মহিমায় 
উদ্ধদ্ধ করাই তীহার আশ্রমপ্রতিষ্ঠাব মুখ্য উদ্দেশ্য । তাহার 
মাতৃঙ্গাতিশেবার কীতি অগ্যাপি উত্তর কপিকাতায় এবং 

বিভিন্ন স্বানে দীপ্তিমান। গুরুণিরদি্ইট লোককণ্যাণ ব্রত 

উদ্যাপন করিয়া আশি বৎসর বয়সে এই মহীয়সী তপশ্থিণী 
ইহলোক ত্যাগ করেন। 

ভিনি একাধারে পরিব্বািকা, তপসশ্থিনী, কর্মশীলা ও 
আচাধা ছিলেন এবং তাহার বাগ্ষিতা ও শান্্রজ্ঞান ছিল 
অসামান্ত। ৃ 

॥ নুত্রতাপুরী দেবী 

গৌরীশ্কর ৭১৪৫ মিটার (২৬৪৪, ফুট) এভারেস্ট 
শৃঙ্গ হইতে ৩৬ মাইল পশ্চিমে ' অবস্থিত আহ্মানিক 

২২৪ 



গৌরীশংকর ( ভট্টাচার্য ) তর্কবাগীশ 

৮৬৭১৮ পূর্ব ও ২৩৭১০ উত্তর অক্ষাংশে স্থিত। হুহা 

রোওয়ালিঙ্গ হিমাপের উচ্চতম শৃঙ্গ এবং নেপাল- 
তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত। নেপাপীদের নিকট ইহ! পবিত্র 
বলিয়া গণা। তিব্বতীদের তিনটি পবিক্র শৃঙ্গের মধ্যেও 
ইহা অন্ভতম | ইহার তিব্বতী নাম জাশি-শেরিং | ১৮৫০ 
খীষ্টাবে বহু দুর হইতে ইহাকে জরিপ করা হয় তবে ইহার 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই । ১৮৫৫ গ্রীষ্টাবে জার্ধান 
অভিযাত্রী হাবমান গ্লাগিনটূভাইট নেপালের কৌপিয়! 
হইতে ইহার জরিপ করেন এবং ভ্রমবশতঃ ইহাকেই 
এভারেস্ট খপিয়।৷ মনে করেন । ১৯০৩ খ্রীষ্টাবে লও কার্জনের 
সময়ে নেপাল সরকারের বিশেষ অশ্গমতি পইয়! এভারেস্ট 
৭৪ গৌরীশংকর-এর সঠিক অবস্থিতি নির্ণয় করা হয়। 
বছ দিন অবধি জনসাধারণের বিশ্বাম ছিল এভারেস্টে 
নামই গৌরীশ'কর | ১৯২১ সালে এই ভ্রম নিরসন 
করা ভয়। ১৯২৫ ও ১৯২৭ খ্রীষ্টাবে ইহার দক্ষিণ দিকের 
পথগুপি ঠিক ভাবে নিরীত হয় । ১৯৫১ শ্রীষ্টান্দেও ইহাতে 
আরোহণ করিবার চেষ্টা কবা হয় ও আরও সঠিক জরিপ 
কর] হয। ১৯৭ আষ্টাকে একটি জাপানী অভিযাত্রীদদল 
গৌরীশংকবে আরোহণ করিবার চেষ্টা কবেন এব 
তুষারঝডে অবঞ্চছ হন, পরে এবোপ্নেনে 'ন্সন্ধানদল 
পাঠাইয়া তাহাধিগকে উদ্ধাব করা হয-_ তাহাদের অমতে 
দক্ষিণ দিক হইতে ওঠা অসম্ভব । অগ্যাবধি কেহ এই শঙ্গে 
আরোঠণ করিতে সমর্থ হন নাই । ইহাব বাম পার্ে 
তামকোশী প্রবাহিত ও দক্ষিণে প্রসিদ্ধ বেদিং গুন্দা 
অবস্থিত। 

ভ্রু ০০01720) 9501, 4006 ০7 97010, [.01401), 

1955 7 4৯. 70165, 562110214. 127)09 010046914, ০ 
ড/0119+5 110/91175, [,017401)১ 1962 

কমলা মুখোপাধায 

গোৌরীশংকর (ভট্াচার্য) তর্কবাগীশ (১৭৯৯- 
১৮৫৯ গ্রী) সাংবাদিক ও সমাজ-সংক্বারক | খবারুতি 
বলিয়্। “গুডগুডে ভটচাজ' নামে পবিচিত ছিলেন । ১৭৯৯ 
গ্রষ্টাবে শ্রিহটেব পঞ্চগ্রামে জন্ম । অল্প বযসে পিতৃমাতৃহীন 
গৌরীশংকর নৈছাটির নীপমণি স্তায়পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে 
শিক্ষা লাভ কবেন। পরে কলিকাতায় আসিঙল্পে তিনি 
রামমোহন রায়, “ইয়ং বেঙ্গল" দলের দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন । সতীদাহ-প্রথার লোপের পক্ষে 
তিনি রামমোহনের সহযোগী ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও 
বিধবা-বিবাহ আন্দোলনেও তাহার উৎসাহ ছিল। 

'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১ গ্রী ) পত্রের গৌরীশংকর কার্ধতঃ 

তা ৩২৯ 

গৌরীশংকর হীরা্টাদ ওঝ' 

সম্পাদক ছিলেন। গৌরীশ*করের রচনারীতি সহজ ও 
মতামত নিতীক ছিল। তিনি “সম্বাদ ভাস্কর" (১৮৩৯ খ্রী), 
“সন্বাদ রসরাজ” ( ১৮৩৯ শ্রী), 'হিন্দুরত্ব কমলাকর (১৮৫৭ 

গ্রা) ইত্যাদি পঙ্জিকার সহিতও যুক্ত ছিলেন। শেষোঞ 
পত্রিকাটির তিনি সম্পাদক, অন্য ছুইটিবও তিনিই মূলত: 
পরিচাপক ছিলেন। 'সম্ধাদ বসরাঙ্গ'-এর গৌরীশংকরের 
সহিত “পাষণ্ড পীডন'-এর ঈশ্ববচন্দ্র গপ্রেব প্রায়ই 'তর্কযুদ্ধ 
হইত এবং অনেক সময়ে তাহ! ল্লীণঠার মীম অতিক্রম 
করিত । অঙ্গীল রচনা, ব্যক্তিগত আক্রমণ উন্্যাণির জন্য 
গৌবীশংকরেব অর্থদগ ও একাধিকবার কাধাবাস ঘটে । 

গৌরীশ,করের মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ 
ঘটিঘাছিল। তিনি প্রথমে রামমোহন বাধে অন্বাগী ছিলেন, 
পরে রামমোহন বিরোধী ধর্দনভার সমর্থক হন। তিনি 
স্্রী-শিক্ষাণ প্রসার ও বিধবা-বিবাহ মান্দোল্নে প্রগতিশীল 
ভূ্নিকা পইযাছিলেন, আবার “রসবাজ'-এর পৃ্চায 'ঙ্গীল 
আক্রমণে দ্বিধাহীন ছিলেন । ভাহার রচিত ৪ সম্পািত 
গ্রশ্থ “ভগবদূগীতা” (১৮৫২ শ্রী), জ্গানপ্রদীপ? (১-২ খণ্ড, 
১৮৪০) ১৮৫৩ স্ত্রী), 'ভূগোলসার' (১৮৫৩ হ্বী), নীতিরহ। 
(১৮৫৪ থ্রী), “কাশীরাম দাসের মহাভারত? (১২৬২ বঙ্গাব্)। 
১৮৫৯ গ্রীষ্টাবের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভ্টাহাব মৃত্া হয়। 

দ্র ব্রজেন্্রনাথ বন্দেটোপাধায়, গোৌরীশ'কর তর্কবাগীশ, 
সাহিতা-সাধক-চরিতমাল। ৮, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্ | 

গৌরীশংকর হীরাটারদ ওঝা (১৮৬১ ১৯৪৭ শ্রী) 
খ্যাতনামা শিপিতত্ববিদ্ | ১৮৬৩ শ্রীষ্টান্ধে জন্মগ্রহণ করেন। 

বালাকালে তিনি তাহার পিতা হীরাটাদ দ্ঝার নিকট 
শিক্ষা 5 করেন এবং পরবণী কালে বোশ্ষাই শহরে 
ইতিহাস, লিপিতব, প্ুবান্ৰ প্রভৃতি অধায়ন কবেন। 

শিক্ষান্তে উদযপুরে সরকারি পুবাতব বিভাগের অধ্যক্ষ 
পদ প্রাঞধ্ধ হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাকে বাজপুতানার অন্তর্গত 
আজমীর নগরীব জাছুখরেব অধাক্ষ পদে নিযৌজিত হন 
এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্ষ পর্যন্ত উপ. পদে বহাল থাকেন। এই 
সময তিনি বহু স্থানে ভাষণ দান করেন। তিনি কিছুদিন 
বঝোদার প্রাচা ইতিহাস বিভাগের অধাক্ষপদেও অধিষ্ঠিত 

ছিপেন। কাশী নাগরী-গরচারিণী সভার সম্পাদক হিসাবেও 

একদ। কাজ কবেন। 
১৯১৪ গ্রীষ্টাব্জে তিনি বাষবাহাছন উপাধিতে সম্মানিত 

হন। ১৯২৭ খ্রীষ্টান্ধে গুজরাত সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির 

আসন 'লংকৃত করেন । বিগ্ভাচ্চাৰ জন্য তিনি “সাহিতা- 

বাচম্পতি' উপাধি লাভ করেন এবং বিদ্বন্মগুলী কর্তৃক 

ংবধিত হন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় -কতৃক ভি. লিট, 

৫ 



গৌরী মেন 

এবং অন্ধ বিশ্ববিস্তালয় -কর্তৃক পুরাতত্ববিদ উপাধিতেও 

ভূষিত হন। 
১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্ধে তিনি পলোকগমন করেন। 
ঠাহার রচিত ও সম্পাদিত পুস্তক : কর্শেশ টডেব 

ইতিহাল' (১৯০২ শ্রী), পপর্থীবাজ বিজয' (১৯০৮ খ্রী), 
'করমচন্দ বংশ" প্রাচীন লিপিমালা” (১৯১৮ ),রাজপুতনা 
কা ইতিহাল? (১৯২৩ গ্রী) এবং “ঝা নিবন্ধ সংগ্রহ" । 

ড্র হিন্দী সাহি তাকোষ, প্রথম ভাগ, বারাণসী, ১৯৬৩ । 

মশক মেনগুপু 

গৌরী সেন গুসিছ্ ধনী ও দানশীল বাক্তিকপে ইহ।র 

নাম 'পাগে টাক' দেবে গৌবী সেণ' প্রবাদ বাকো পরিণত 
হইয়া | অষ্টাদশ শলাদীতে হুগলি জেলার বালি গ্রায়ে 
(কোনও কোন ও মণ্ডে বহরমপুর) ইনি জন্মগ্রহণ কবেন। 
ইহাবা স্থবর্ণবণিক-সমাজ ভুক্ত | বিখাত বাবসাযী বৈধ্বচরণ 
সেনের মহাযতায প্রচুব অর্থোপাজন করিয়া কলিকাতা 
আছিরীটোলাৰ ব্দান্য পনী ব্যগিকপে পরিচিত হণ। 
চ্নাও দায়ে বা 'মন্তাবতাবে বাজদ্বারে অভিযুক্ত ব্যভিদেব 
মুক্তহল্তে অর্থ মাহাযা করিষা কারামুক্ধ কবিতঠেন বলিষ! 
প্রলি্গি থাকায সম্গমবন: তাহার নামে উপবি-উল্ত' প্রবাদ 
বাকাটির উদ্ভব হইযাছে। হুগলি জেলার গৌরীশ"কব 
দেখ-এর মন্দিক্ট ইহার প্রতিষ্ঠিত বলিযা অনেকে বিশ্বাস 
করেন। 

দ্র স্থশীলকুমাবদে, বালা প্রবাদ, কলিকাতা,১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, 
প্রবাপী, শ্রাবণ ১৩৫৩ বঙ্গা্ ১ আখাবত১ ১৩১৯ বঙ্গাক | 

গৌহাটি আসাম রাজোর কামরূপ জেলার মহঝুমা, 
থানা ও শহর । শহবটি ব্রহ্গপুকেব উভয় তীবে বিস্তৃত 
তবে মূল শহর নুদ্দপুত্র পদের বাম তীরে ২৬০১১ উপর 
এবং ৯১০৪৫ পূবে অবস্থিত। বর্তমান গৌহাটিব ক্ষেজবল 
১১ বর্গ কিলোমিটার (৪৪ বঙ্গ মাইল )। গৌহাটিএ 
অধিকাংশ স্বানের উচ্চত] সমুদ্ব-সমতল হইতে ৪৯ ৫৫ 

মিটান (১৬৫-১৮৫ ফুট) এর মধো। বাপিক বুষ্টপাত 
১৬৬৩২'২১ মিপিমিটাব (৬৫৪ ইঞ্চি )। সর্বোচ্চ গড় 
উন্ধাপ ৩১০ সেপ্টগ্রেছ (৮৮০ ফারেনহাইট ) ৪ সর্বশিষ্ন 
উত্তাপ ১৪৯০ সেন্টপ্রেড (৬৬০ ফারেনহাইট )। 

জেপা-শাসনকার্ধের কেন্দ্র গৌহাটি আসান রাজোর 
বৃহস্তম ৪ গুকত্বপূর্ণ নগর । ব্রহ্ষপুত্র উপত্যকায় এই 
শহরের কেন্দ্রীয় অবস্থান ইহাকে মছিতীয় গুরুত্ব গ্রদান 
কৰিযাছে | ম্রণাতীত কাল হইতে গৌহাটি আসামের 
প্রবেশছ্বারক্ধপে পরিগণিত । 

গৌহছাটি 

গোৌহাটির আদি নাম ছিল প্রাগ্জ্যোতিষপুর। বর্তমান 
গৌহাটি নাম “গুহার সারি” কিংবা €গুয়া-হাটি'_- কোন্ 
শষ হইতে উৎপন্ন তাহা বলা কঠিণ। গ্রাগ্জ্যোতিষপুর 
মহাভারতে উল্লিখিত রাজা ভগদন্ত্ের পাজধানী ছিল এবং 
পরে ইহ] কোচ প্রভৃতি খিভিন্ন পাজবংশেব রাজধানী হয়। 
১৬৮১ খ্রীষ্টাব্ে ইহ] অহম জাতি কর্তৃক মধিরুত হয়। 
অহমগশের প্রাচীন নগবের অবশেষ রঙ্গপুজরের তীরে 
ইতস্ততঃ দেখা যায । ১৮২৬ শ্রীষ্টান্ধে গৌহাটি 'াধামের 
অনণেকাংশসমেত ইংরেজ-অধিকাণে সাসে। ১৮৭৪ সাপে 
আসামের রাজধানী গৌহাটি হতে শিপে স্বানান্তবি 5 হয়। 

১৮০৫ খ্রীষ্গ ে গৌহঠাটি মিউনিগিপ।াপিটি হষ্ট হয়। 
১৯০০ গ্রীষ্টার্খ পখন্ক গৌহাটি ৬* বগ কিপোমিটাথ 
(২৫৫ বগ মাইল) ক্ষেএপ বিশিষ্ট একট চোট শহর 
ছিল। ১৯০১ খ্রাষ্টান্বে গৌহাটিৰ জনসংখা। ছিশ ১১৬৩১ । 
১৯৩১ খ্রীষ্টা্ে ২১৭৯৭ । দিশীয় মহাথুদেব সময় শিল্প 
বাণিজোর উন্নতিব কাবণে) বিশেষ“ হ্বাধানতাব পন্ব শী 
কালে, এই শহবের জনমাথ] ভুত বুঙ্গ পাহযাছে। 
১৯১১ খ্রষ্টাবধে গৌহাটিব জনপথ! ১০০)০৭ হহখাছে। 
তাহাব মধো ৬৭২৭৮ জন পুঝাধ খরা ৩৩৪২৯ খ্বী। 
স্থতবাং গৌহাটি (প্রতি হাজারে ৪৯৭ জন স্বাপোক 
লইয। ) মুল পঃ পুকষ-অবুটিত শঙব। বুহশর গৌাটি 
এলং উহার নিক্টব শী পা এব কাম।খা। শহর লতঘা 
শো কসংখা ১৩৬২৩৯ ১ গাহার মধ্যে ৮৮৮৮২ গন পুক্চন 

এবং ৪৭৩৫৭ ক্পী। আ-প্ুণযের এই অম্ম অভ্রবাত গল 
জনগণের মবো কশী 9 শিক্ষারীগণের মাবকয শহবের 
বুদ্ধির প্রকাশ নিদেশ করিত ছে । 

পরজনৈটদিক চিসাবে গে হাট ছালাম বাছে।ব ধাজধাণা 
না হইলেন ইহা ব্রঙ্গপুব উপভ্তাক্কার সামাজিক এ 
সা্তঠিক কেন্দ বাশধ1 পরিগাণ 91 শহণটি ১৮৯৭ আ্াহা্জে 
আসামের অন্যান্য অংশের সহিত বেশপখ ছ্বাসা যুক 

হইয়াছে । বুদ্ধপুহের তীবব শী 'মবস্থান ইহাকে জপ 
পরিবহনের ভবিধা দিয়াছে, অরিকন্ধ শিপ" শহরের সহিত 
প্রত্যক্ষ যোগাযেগ হহাকে বাণিজাক ও প্রশাসনিক 
গুকত্ব দান করিখাছে। কপিকাতা ও গৌহাটির মধো 
বিমান চলাচল করে। ১৯৪৮ সালে পাণুর নিকটে ঝলুক- 

বাড়িতে গৌহ।টি বিশ্ববিষ্ঠালয় গ্বাপিত হয় । বিশ্ববিগ্ালয়ে 
ল্লাতকোনুর কপেজসমূহ বাতীত ,গৌহাটিতে সাধারণ 
শিক্ষার জ্ন্ত একটি কলেজ, একটি মেডিক্যাপ কলেজ, 
একটি ইশ্রিনিষাবিং কপেজ, একটি পশুচিকিৎমার কলেজ 
এবং শিল্পশিক্ষার জন্ত কতকগুপি অন্থীন্য প্রতিষ্ঠান আছে । 
গৌহাটিতে আকাশবাণীর এক কেন্দ্র ধর্তমান। 

১৬০ 



গ্রথন 

গত দশ বৎসরে শিপিকর্মেব দিক দিয়] শহরটি খুব দ্রুত 
অগ্রসর হইয়াছে । ১৭৬১ খ্রীস্টার্ের তৈশ-পবিশোধনাগার 
শহরটির শিল্পগ উন্নতির ৭কটি প্ররুহ্পর্ণ দিক খুলিয়া 
দিয়াছে। 

পবন ও ব্রঙ্গপুএ বে্টত গৌভাটি শহবের অবস্থান 
একত্র সমাবিষ্ট বহু দুশবপণ সদীর্ঘ চিত্দেব গ্তাব। গৌহাটি 
প্রান কাণ হইতে শথকপে পরিগণিত | এখানে শৈব, 
বৈষ্ণব ৪ শান্ত মন্দিণ বণশান। ওশ্নধো নীলাচলের 
কামাধ্যা দেবীর মন্দির সরপ্রণান। উহ] একটি া5স্কান 
(কামাখা। দর )। উনি শোহাটি গ্রাান অশরান্ত কু 
আছে । অন্যাগ্য মশ্রিরের মধ্ো উমানণ) পবগহ) শা “শব ৪ 
উ€্খতাখার মান্দন এলেখাযাগা। শহবেখ দর্শিণে বশিষ 

আশ্রম অপাশ্থত। মন্দিব বধ” পাব্ধ স্থানসমূৎ তিন্ন 
আমাম পাজোব পশশাপা, গেড় এব পাণিশাধণাশার পুর 
ারতঠ্ব এহ তত ডনাতিশা শন্রটিব বিশিন আকনণ। 

দ্র 111০ 1111901191 00724066001 17010) ৮৯৮] ১017, 

01১14, 19)১, ঢায চাচি 06751501 

11119,71967 £১55৫0 19151106 051)5115 11218010012 

101771101), 25010301901, 

রদ ফের 

গ্রাথন (৮হাচার। সাধাদণ আর্থ কোনও বস্তণ ক্লাশি 
প গা।ন। ইন্ায়।ত শাক এখন বলি গাখুনি হাছান 
শি কি শাসিত হ পদ পদাতধব পাপমাণ, কে াসি*, 
বলে শাল ত 1 1কশ্। এম্চাশাভন), অকেশাস ( অ।ামণৃ 

ফাস) %& কািক (গ্লাসি ) পদা্এব অষ্টপা " খল পখক 

পৃথব খশিজক্ণার আম *ন, বিভাস ৭ পাবম্পরিক সম্পক ৪ 
বুখাব। গ্রথনের বিজ্ঞানসম্মত বিচাপ শিশাজনি ( (পচে 
জেনেমিস ) নিণ,য়ব এক &%% উপায়। অণবীক্গণের 

সাহাধো গ্রথাদর পরীক্ষা থাবা শিখার শ, জন্মকথা ও 

বিডিন্ন খনিজ পদার্থে কেশামনেব হতিহাম অধ্যযন 
করা হয়। 

শিলাব গ্রথণ খনিজ পর্দাথের ফেশাসনেব নিযম ও 

গতি উপবে নিজ করণে। বিতিম্ন বশের শিশাব 
গ্রথণতঙ্গীর বেশিষ্ট্ায ও বৈচি্্য আছে, যেমন _ আগ্রে 
শিলার গ্রথন রূপান্তরিত বা পাগল শিলা হইতে পৃথক, 
আবা4 আগ্নেয় শিপার মধ্যে উদবেধী ( ইন্টসিশ ) এবং 
নিঃসারী ( এক্স্টেন্দিত ) জাতির গ্রথনে প্রচুর প্রতেদ | 

শিপার নিভু গ্রথন বর্ণনাষ বা শিলাবীক্ষণে কেলামিত 
খনিজেএ পরিমাণ, পৃথক পৃথক খনিজকণার প্রকৃত 
পরিমাপ, আহ্যঙ্ষিক খনিজকণাগুলির সংস্থান এবং বিভিন্ন 

গঞ্থাগার 

খনিজ পদার্থে পারস্পরিক অম্পর্ব, বিঞ্িয়া গুভৃতিনু 
বিচার প্রযোজন। 

সাধারণভাবে প্রাথ সমস্ত আগ্রেছসঞা 5 শিপার গঃল 
ঘনসবদ খশিজকণার সমষ্টি , তন্মবো ঠানিটব গ্রথনে 

অধিকাণ্শ কণার কেশাসঙল আশিক ঠা *ব বালান্টব 

গথন সম্পূর্ণ কাচক (ভল্দোহাদানাহন ) বা কাঠ্কি 
ভিন্লির মধ্যে ভণম্ত*্তবিশিপ। বেলাপতণাব জনশ্বয 
(হাধালপোবাহটক )। বূপান্করি 5 হিশাণ শিশির 
(৭০1)15:) গাখন শিশ্টাথ (১০1)109১৪) অর্ধ ল্পবাকণব 
বা দাথাযতচ গনিজক্ণাঞ্ণি সমাঞুাশশাবে আন্ত । 

মাবেলের গ্রধন মমকণ (হগুঠগ ানডবার ) যোজহক 

'জাশীয। 

দ্র না ৬৬1111015 ছা] রাত 0 1, 

(3110৩105750 0101919, ১) চ171015001975 

১: বু ৭৮4, 

ট্রন্ছসাহেব আদিগুস্থ এ 

গ্রন্থগর মণুহশত ওগ্থেব কোনদ একটি হুর, 
সশ্থ] বা প্রত্চি।নই গ্রন্থাগার » সগৃঠাঠ গ্রস্থের স রন্গণহ 
রস্থাগাবের একদাব উদ্দেশ্য গগর্ব ॥গ 

সমাজ,.ক শির্দিত « উন্নঠ ববাব শানালে এ শ্বাগ।রেখ 
বিশে দখিহ মাছে। সমাজকে আহ্থাচেশন এরাও 
সপমাত একাকি শাল বিঞালে শি সঞ্নাস্ল্ল সগাকভন্নি খা 

সেভ অগসগ্বিংস।ক চবি শখতাব পণ্থ 

তে? গ্রপ্থাগাগ্বব অন্যতম সামা লক দা্হ। 
এব প »ক এতহ্ভবেব মধে। গ্রন্থাগার এব 
সযোগস্থাপণ করিধা থাবেন। 

গ্রন্থাগারের কাজ যুগপৎ ক্ণৃহণ) ৮ রক্ষণ এবং 
সগঠণ। স্হণ কেবলমাত্র পককেই সীমিত খাকিবে 
না, বিদ্বাচচ ও জ্ঞানবৃর্ির সহ'ধ” যে কোনগাবখয় 
শিপিবদ্ধ, মুদ্রিত অথবা যে কোনও ভাবেই ধুত হউক না 

কেশ গ্রন্থাগাবেব পক্ষে তাহা সংগ্রঠীব। সগুহীত 
প্রস্তকাদি যহরসতকাবে স"বক্ষণ এব তাহাদিগকে ধখ।খোগ্য 
বাধহাবোপযোণা করিবার জন্য সংগঞন। 

অতি প্রাচীন কালে আসিরিযা ও খ্যাবিপনের পোড়া 

মাটির ফলক অর্থাৎ পাতলা ই৮, ভাবতে তামপাত ও 

শিপা, মিশবে প্যাপিরাস প্রভৃতি এবং পরবতী কাপে ভাবতে 
তাশপাতা ও তৃর্জপত্র গ্রভৃতি, ইওবোপে গবাদিব চাঙা 
প্রভৃতি দ্রবা লেখনের কাধে বাবহৃত হুইত। এইসব 

লিপিবিধারক ভ্রৰাকেই তদাণীস্তন পুস্তককপে অভিহিত 

এতে । 

ঠা বা ] কা কুহ। 

পুশক 

শহ্থাশা।এক 

২৭ 



০০০ 

গ্রন্থাগার 

করা যায়, সে সময়েও সেগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা ছিল , পুরাকালেব ব্যাবিলন, আসিবিযা, মিশরের 
আলেকজান্ত্রিয়া তথা প্রাচীন ভারতেব নাপন্দা, তক্ষশিণা 
ও বিক্রমশিলার গ্রস্থাগারগুলি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ , সুতরাং 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই সভাতার উপাদান হিসাবে 
গ্রন্থাগারের মূলা শ্বীকত হইয়াছে । 

মুদ্রণযগ্ যেমন আধুনিক সভ্যতাকে রূপায়িনচ করিয়াছে, 
তেমনই শ্রস্থাগারের বঙতমান বপও তাহারই ফপে উদ্ভুত 
হইয়াছে। মুদ্বণযন্্রেব মাধামে প্রতিদিন শতসহতর পুস্তকাদি 
প্রকাশিত হইতেছে » তাহাদের নিবাচন, সংগ্রহ ও স"বঙ্ষণ 
করা তথা পাঠকেখ প্রয়োজন অন্রম।রে তাহাদিগকে 
ব্াবহাবোপযোগী উপায়ে বিশ্বাপ্ত কবা এ ধুগে গ্রন্থাগাবের 
পক্ষে উন্তরোত্বর গুরুতর দাধিত্বপূর্ণ কর্ম হইয়া উঠিতেছে। 

গ্রশ্থাগারকে মূলতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পাবে : 
১, সংহত এবং ২ ক্রমবর্মান। হত গ্রন্থাগার কোনও 

নির্দিষ্ট স'গৃহীত গ্রন্থ সম্তারের মধ্যে সীমিত থাকে এব 
ক্রমবর্থমান গ্রন্থাগার গ্রস্থমংখণাবুদ্ধির সঞ্ে সঙ্গে স্বীত 
হইতে থাকে । ইহাকে আবার মোটামুটি নিম্নলিখিত 
ভাগে বিভন্ত কণা যাইতে পারে 

১. জাতীয বা রাষ্্রীন গ্রন্থাগার-__ ইহা! সাধারণতঃ 
সরকারি ব্যয়ে পরিচাপি'ত হয় এব" দেশেব যে কোনও 
নাগরিক ইহার পুস্তকসমূই ব্যবহার কবিতে পারেন। 
এই গ্রন্থাগারে দেশের প্রায় সমস্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
পুস্তকার্দি আইন-বিধশ্য বিনামূল্যে প্রেরিভ হইয়া থাকে । 
ফলে ইহাব আকার নিয়তই বুদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে 
গ্রেট ব্রিটেনেব “ব্রিটিশ মিউজিয়াম? ফ্রান্সের “বিবূলি গথেক 
স্যাশন্যাল”, যুক্ত রাঙ্টেব "লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস”, সোভিয়েৎ 
রাশিয়ার “লেনিন লাইব্রেখি' এবং ভারতের কলিকাতাস্থ 
জাতীয় গ্রন্থাগার” উল্লেখযোগা | 

২. বিশ্ববিদ্যালয় গ্রস্থাগাপ-- ইহাকে পুরাতন এবং 
নৃতন কালান্ত ক্রমিক এই উপভাগে ভাগ করা যায়। 
পুরাতন গ্রন্থাগার অনেক সময় সংগ্রহের এখর্ধে প্রা 
জাতীয় গ্রস্থাগারের সমকক্ষ হুইয়। থাকে । উদাহরণস্বরূপ 
ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ও কেম্ত্রিঙ্জ এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাতার 
বিশ্ববিষ্ঠালয় গ্রস্থাগারের নাম করা যাইতে পারে। এগুলি 
গবেষণার উপযোগী গ্রস্থবাজিতে বিশেষভাবে সম্বন্ধ । 

৩-৪, স্কুল ও কলেজের লাইব্রেরি ইহাদের সংগ্রহ 
স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে অধীত বিষয় -সম্পর্কিত তথা পাঠ্য ৪ 
সাধারণ পুস্তকেই সীমিত থাকে । প্রতিষ্ঠানের অন্তডুক্ষি 
ছাত্র ও শিক্ষকগণই ইহাদের ব্যবহার করিয়! থাকেন। 

৫. বিশেষ গ্রস্থাগার-- সাধারণ স্কুল-কলেজ ছাড়া অন্ত 

গ্রন্থাগার 

ধে কোনও প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন গ্রস্থাগারকে বিশেষ গ্রন্থাগার 
বলা যায়। ইহা গবেষকদের পক্ষে কিংবা কোনও নির্দি্ 
বিষয়ে পাঠেচ্ছুর পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। এই শ্রেণীর 
গ্রস্থাগার বিশেষ বিদ্যা সংক্রান্ত সরপ্রকার গ্রকাশন সংগ্রহ 
কবিতে চেষ্টা করে। ইহ ছাড়া বিশেষ শ্রেণীর পাঠকদের 
ব্যবহাের জন্য এরপ গ্রন্থাগার গড়িয়। ওঠে ১ যথা অন্ধদের 
গ্রন্থাগার, বন্দীশালার গ্রন্থাগার, হাষপা'তালের গ্রন্থাগার, 
নাবিকদের গ্রস্থাগার ইত্যাদি | 

৬ সাধারণ গ্রস্থাগার-_ এই শ্রেণীর গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ- 
রূপে আধুনিক গণতান্ত্রিক সভ্যতার টি । প্রকৃত সাধারণ 
গ্রন্থাগার অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে পাবলিক লাইত্রেরি 
বলে, তাহা সরকারি আইন অনুসারে জনসাধারণের অর্থে 
গঠিত ও পরিচালিত হয। ইহার বাবহারের জন্য ব্যক্তি- 
বিশেষকে কোন ৭ চাপা বা অন্ত কোনবূপ অর্থ দিতে হয় 
না । এ জাশীষ গ্রস্থাগার-ব্যবস্থার আন্দোপন ইংল্যাণ্ডে 
প্রথম শপ্ুু হয় ১ অধুনা সেখানকাব বাবস্থা গত উন্নত যে 
অন্য যে কোণ ও দেশের পক্ষে তাহা আাশপ্ধপে গণ্য হহতে 

পারে। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর গ্রস্থাগার নাউ । 
সাধারণ গ্রন্থাগ।র হিনাবে যাহা আছে সেগ্ুপি কিঞ্চিৎ 
সরকারি সহায়তা পাভ কবিলেও গরধান তঃ টাপাএ উপরে 
ভরশীপ + সকপের নিকট গ্রস্থাগাবের ব্যবহার শিঃশুক্ক- 

ভাবে খুলিয়া দিবার সামথ্য তাহাদের এখনও নাই । 
সাধারণ গ্রস্থাগারেব 'আদর্শ হইপ ইহার শিবাধ ও 

নিঃগ্কক ব্যখহাব। দেশের যে কোনও স্তানে যে 
কোনও খ্ক্তি অবস্থন কঞ্চন, তিশি চাহিশে তাহার 
প্রযোজন 'মন্যায়ী পাঠা গ্রস্থার্দী পাইবাব বাবস্থা করা, 
এজাতীয় গ্রন্থাগাবের লক্ষ্য ১ ইহাব জন্য শ্রামামাণ গ্রন্থাগার 
এবং গ্রন্থাগার-সমবায় ব্যবস্থার প্রচপন হহয়াছে। 

স্বসাধারণের শিক্ষ] ও বিচ্ভাচচার প্রসারকল্পে সাধারণ 
গ্রন্থাগারের প্রয়োজন এত গুরুত্বপূর্ণ যে ধা্ইসংঘ শিক্ষা 
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ( ইউনেস্কো ) সর্বদেশে, বিশেষ 
করিয়া অশন্নত দেঁশগুলিতে গ্রস্থাগার-আন্দোলন সংঘটিত 
করিতে মচেষ্ট হইয়াছে । 
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্রন্থাগারবিগ্ভ। আধুনিক যুগে সাধারণ জনশিক্ষা হইতে 
শুরু করিয়া মহতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা তথ তৎসংক্রান্ত 
গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের যে সক্রিয় ভূমিকা শ্বাকৃত 
হইয়াছে, তাহার ফলে গ্রন্থাগার- ব্যবস্থা 'ও পরিচালনার 
কাজ এক নৃতন রূপ ধারণ করিয়াছে। এই কাজ 
একদিকে যেমন ক্রমশঃ গুরুদায়িত্ে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, 
অন্ত দিকে তেমণই ইহার পরিচালনা বিধিবদ্ধ তথা 
বিজ্ঞানসম্মত হইয়া উঠিতেছে। আজকাণ তাই 
গ্রশ্বাগারিকের কাজ একটা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় বণিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে । এই শিক্ষণীয় বিষয়কে গ্রন্থাগার 
বিষ্যা বলা হয়। 

প্রথাত ভারতীয় গ্রস্থাগাবিক এস. আর. রঙ্গনাথন 
গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের পাচটি মুশনুত্র ধরিয়া দিয়াছেন : 
১. ব্যবহারের নিমিতই গ্রন্থের অস্তিত্ব ২. প্রত্যেক 
পাঠকের গুয়োজনীয় প্রত পুস্তকপ্রাপ্তি ৬ প্রত্যেক 
পুস্তকের উপযুক্ত পাঠকযোগ ৪. পাঠকের সময়ের মূণ্য 
৫, গ্রন্থাগার একটি জরমবর্ধমান সংস্থা। এই মৃলস্থন্রগুলি 
গ্রন্থাগার সম্দহিতি আধুনিক মুগোপষোগী তব প্রকাশিত 
করিয়াছে এবং গ্রন্থাগ।র- ব্যবস্থা ও পরিচালনার কাজকে 

সধবিষয়ে সৌঠ্বময করিতে সহায়ক হইয়াছে। 
শিশ্বশিখিত বিষয় গুলি বিশেষভাবে আধুনিক গ্রস্থাগার- 

ব্যবপ্কা ও পরিচাপনার অন্তভুক্তি: ক পুস্তক-শিবাচন 
৪ পরিগ্রহণ ; কোনও গ্রন্কাগারই সমস্ত পুস্তকাদি ক্রয় 
বা সংগ্রহ করিতে পাবে না, তাই শিবাচন প্রয়োজন । 
জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনাগযাক়ী 
দেশে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক, সাময়িকা, সংবাদপন্ম ও 

বিভাগীগ্ দঞ্চবের বিভিন্ন বিষয় -সংবপিত নথিপত্র প্রাঞ্থির 

অধিকারী । ইহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারে শব স্ব 
প্রয়োজনে বিদেশে প্রকাশিত গ্রন্থ কিংবা দেশীয় পুস্তক 
অধিক সংখ্যায় ক্রয় করিবারও প্রয়োজন হয়। নিধাচন- 
কালে গ্রন্থাগারিককে মোটামুটি তিনটি বিষয়ে বিশেষভাবে 
লক্ষা রাখিতে হয়: ১. পুস্তকের নির্বাচন এমন হওয়] 
উচিত যাহাতে সমধিক পাঠকের নিকট নিবাচিত 
পুষ্তক আঘৃত হইতে পারে ২. নমধিক পাঠকের আদৃত 
পুস্তক একাধিক সংখ্যায় গ্রন্থাগারে থাকিতে পারে 
৩. পাঠকের বিভিন্ন রুচি ও চাহিদ। অনুযায়ী বিভিন্ন 
বিষয়ের পুস্তক সংগৃহীত হইতে পারে। 

পুস্তকের নিবাচন বিষয়ে গ্রস্থাগারিককে প্রকাশকের 
পুস্তক-তাপিকা, সাময়িকী, সামস্ধিক পত্র-পত্রিকা» সাহিত্য- 

পঞ্জিকা, প্রামাণিক পুস্তক-তাপিকা, বিভিন্ন গ্রস্থপ্ী, বড় 
বড় গ্রন্থাগারের সংগ্রহতালিক] প্রসূতি সাহায্য করে। 

গ্রস্থাগাববিদ্তা 

পুস্তকের সংগ্রহকালে তাহার আরুতিগত গুণাবলী অর্থাৎ 
কাগজ, ছাপা, বাধাই ইত্যার্দি9 বিচার্ধ। 

নির্বাচন তথা সংগ্রহের কাজ সমাপার পর পরিগ্রহণ 
(20556551017 ) প্রক্রিয়া । পরিগ্রহণ খাতায় পুস্থকের 
লেখক, নাম, প্রকাশক, প্রকাশকাল ও বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করা হয়। 

খ. বগ্গাকরণ-_ পর্রিগৃহীত প্ুস্তককে বিষয়গণ্ভভাবে 
শ্রেণীবিভাগ করার প্রথাকে বর্গীকরণ বলা হয়। এই 
বগীকরণ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য পাঠকের চাহিদ। 'অভযায়ী 
বিশেষ বিশেষ বিষয়সংক্রাস্ত পুস্তকাদি অল্প সময়ে পরিবেশন 
করা। 

আধুনিক গ্রন্থবরগীকরণ পদ্ধতির পথিকৃৎ হিদাবে 
আমেরিকার প্রখ্যাত গ্রস্থাগারিক মেলভিল ডিউইর নাম 
স্মরণীয় । তাহার প্রণীত দশমিক পঞ্চতি আজ? সবাধিক 
প্রচলিত আছে। ইহা ছাড়া আবও একাধিক বগীক বণ 
পদ্ধতি প্রণীত হইয়াছে । এই ক্ষেত্রে ভারতের খাভনামা 
গ্রন্থাগারিক এস. আর. রঙ্গনাথনের কোলন বগীকরণের 
নাম উল্লেথযোগা । এই পন্ধতির সাহায্যে কোন ও বিষয়েব 

অতি হুক্ম অন্তভাব সম্বন্ধীয় পুস্তককেও বগীকুভ করা যায়। 
গ. স্থচীকরণ-- গ্রন্থস্থগী পাঠকের পুস্তক অন্মন্ধানের 

কাজকে সহজ করিয়া দেয়। স্চীর উপাদান : ১, 
গ্রন্থকারের নাম, গ্রর্ককার বলিতে অনেক সময় অনুবাদক, 
সংকলয়িতা, সম্পা ক প্রভৃতির নামও বোঝায় ২. গ্রন্থের 
নাম ৩, গ্রস্থের বিষয়বস্তর নাম ৪. নির্দেশক, যাহা 
একটি বিষয় বা নাম হইতে অন্বয়স্থচক অপর বিষয় বা 
নামের নির্দেশ দেয়) এই স্চীর বিল্বাল প্রধানভঃ ছুই 
গ্রক রর: ১, অণুবর্ণান্্যায়ী, উপব্ি-উক্ত উপাদানের 
অভিধানের মত বর্ণানক্রমে অবস্থান ২. অন্বর্গ স্থচী, 
বিষয়াুযায়ী সুচীর শ্রেণীপধায় অন্গসারে অবস্থাণ। শ্চী 
হইতে পাঠক পুস্তকাদি সম্বন্ধে নৃতনতমভাবে নিয়লিখিত 
তথা পাইয়া থাকেন : ১. লেখকের নাম ২. আখা। 
(পুক্সকের নাম ) ৩. প্রকাশন বিবরণী, স্থান, প্রকাশক 
ও প্রকাশকাল ৪. পত্তাঙ্কাদি বিবরণী, পত্রসংখা 
চিররাবলী, ফোটোগ্রাফ ইত্যাদি ৫. টাকা, আখা। 
হইতে গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ লিপিবদ্ধ বিষয়বন্ত স্প্ না 
হইলে টীক! দ্বার] তাহ। পাঠকের গোচরীভূত করা । 

ঘ. পুস্তক আদান-প্রদান ব্যবস্থা-_- ইহা! দ্বারা পাঠক 
ও গ্রন্থাগারের মধ্যে সাক্ষাৎ সংযোগ সাধিত হয়। এই 
কাজ সু ও স্থপর্িচালিত করিবার জন্ত কয়েকটি পঞ্তি 
অবলঘিত হয়। তন্মধো আমেরিকার 'নৈয়ার্ক' প্রথা ও 
বিলাতের 'ব্রাউন' পদ্ধতি সর্বাধিক প্রচলিত। আজকাল 

২২৯ 



গ্রন্থাগারবিছা। 

যান্ত্রিক উপাথে এই আদান প্রদানের কাজ তরান্বিত 
হইত্েছে। 

এই আধান প্রধানের সাংবামরিক পরিসখান হষ্টতে 
কাজেব পরিমাণ, পাঠকের কাচ গুভৃতির সহিত গ্রনস্থা- 
গাবিকের পরিচিত বিশেষ স্থবিধা। 

আক গ্রহথি যখী £ বিশ্বকোধ, অব্িখান, বর্পর্ীী 
নিঘণ্ড গ্রন্থ নামখামপরী, বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থপ্ভী ইত॥াদি 
সাধারণতঃ গ্রহঙ্গাগাব হইতে বাহিরে পখা যাগ্যার 
অশ্মাত দেওয়া হয় পা। 

৮ অন্ুপয , সেবা বা শিদেষ্ঠার কাজ-- আধুনিক 
সমাজে গ্রশ্থাগা।রথক জা(তিধমানবিবেষে সকলেরই বন্ধ । 
জান বদ! ৪ তথ্য অ'ঞক।প নাপা প্রধাব এশ্ব € সমন্তা- 
সমাধানের জগ্য পাঠক যাহাতে থ্ান্থাগা কেপ লিক হহতে 

সঞষ সাহাযা পাহতে পারেশ তাহাবহ জন্য সগ্রশব সেবাখ 

ব্যবস্থা । নির্দেষ্রাবৰ ক।জ সাধন কাববার বিশেষ প্রা কথ! 
গ্র্থাগারিব আয করবেন খাঙনন আক গন্থ ৪ তাহাৰ 
যখাযোগ। বাবহাব পদ্ধাত সম্থকে শানল1তৈব দবারা। 

ই. শখক্ণ - গরশ্থাগাধে পুগকা ৮ কেবল সএহ 

কখিলেই চলে না, তাহাদের যখাযোগা শ বক্ষনণ কণা চাহ । 
পুন্তক অপহৃত ন। হইলেই ন থগণ ব্যবস্থা ঠিক আছে, 
এমন বুঝায় ল1। সংখক্ষণেৰ অব সকণ পুক্তককেহ বাবহায 

অশস্থা। রাখা । আধুশিক বৈজ্ঞানিক উপাবে স পক্ষণ 
ব্যবস্থা খুব ভাণভাবে গ্রস্থাগাবে অবলন্ষিত হঠতে পাবে। 
পুরান গ্স্থাধি জীণ হবার আগেঠ ফোছো গ্রাফির 
সাহাযো তাহাদের প্রতিচ্ছবি গৃহীত হহতে পারে । থে 
গ্রন্থ দুম্পাপ্যভাব বা শগ্ক কোনও কাণণবশতঃ গ্রস্থাপয়ের 
বাহিবে যাইতে পাবে না আহার প্রতিচ্ছবি (ধোচোকপি) 
পাঠককে ধেওযা যাহতে পাবে।  প্রতিচ্ছাৰ বাবস্থা) 
গ্রন্থাগারে স্বানাভাখ-সমন্যা কিয়? শে দূৰ করিতে সক্ষম। 
সবাদপত্রাপির বিশাপ স্ুণ যাহা বড বঙ গ্রন্থাগারে 
গবেষণা কর্ষের সাহাযাকপ্ে পঙ্গিত হইয়া থাকে-- 
অনায়ামে অণু গ্রতিচ্ছধিণ (মাহঞ্চেঘিল্স ) মাধামে হবপ্প 
পখিসরে হস রক্ষিত হহঙে পাখে। 

জ. গ্রন্থাগার প্রচার ও সন্প্রমারণ ব্যবস্থা এই 
ব্যবস্থার উদ্দেশ্ট গ্রশ্থাগাণেব অন্তি তবসম্পর্কে জনমাধারণক্ে 
সচেতন ক! ও তাহাদের মনে পাঠস্পৃহ। জাগ্রত কণা 
ও যাহার্দের পক্ষে গ্রন্থাগারে আপা সম্তব নয়, তাহাদের 
কাছে পুস্তকাদি পৌছাহয়া দেওয়া। 

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি ছাড়! আরও একটি বিষয়ে 
গ্রন্থাগারিককে সম্যক জানলা কবিতে হয়। ভাহ! 

হইল গ্রন্থের উপার্দান-সম্পকিত। গ্রন্থ পইয়া যেহেতু 

গ্রস্ত উপত্যক। 

গ্রন্থাগারিকের কাজ স্তরা গ্রন্থের উপাদান, অর্থাৎ 
কাগজ, মুদ্ণ, চিত্রণ ও বাধাই সম্বন্ধে বিস্তৃত পঠন-পাঠনও 
গ্রন্থাগার [বজ্ঞানের অঙ্গীভূত। গ্রন্থাগার? দ্র। 

অশোক সেনগুপ্ত 

গ্রন্থি গ্রাগ। জীবদেহে বসনিঃসারক অঙ্গ। গ্রন্থি 
প্রধানত ছুই প্রকাবের, ধিশাবী ৭ অন্তঃল্াবী । অশ্রগ্রস্থি, 
অন্ধ ৪ পাকস্থশীর গ্রন্থি, যক্ধ», লাশা গ্রন্থি, স্থুন, শ্বেদ গ্রন্থি 
ভতিকে বৃহুন্াবী গ্রপ্থি এবং ম্যাউুশ্ান, থাই বম্মেজ, 

পিটুহাবি, প)াখাধাহরযেড প্রচ্তিকে অশ্ুহশ্রাবী গ্ু্থি 
বণ । 

বচ্চিংম্বানী গ্রন্থির ক্ষবিত বস নির্দিষ্ট পাশী দিয়া গ্রন্থির 
বাহিবে আপসিষা দেহেব বিশ্ষে বিশ্ষে অশে পৌছান এবং 
বসব [পণ গ্রধাণত: ধেঠেব এ আশেহ শীমাবঞ্চ নাকে ও 

যর পাশার খখ বস শু] মুখাববধ ৭ পাহসথশীতে। 
অশ্ব খদ কেবল গোখে পল খ্তের 1প স] অঙ্ছেহ 
কাজ কারান পাবে। খহি দাধী গঙ্গা বক আধকা শহ 

লাভের শ্যগখাবীণ | অবশ ধরৃহ। গন গড়া গাব 

লিখধণ হাব ব্য *ঞম ১ সথ] ৭ বর্চে বা হ* বাসাযানক 
পরাথের দাবাহ ইঠাবা শিখার হম । কনক বহি লাবী 
গ্রন্থিপ বদে ঞজাহম খাকাব থান) বিপাত প্রগাত 
বামাথণিক বিএিখাখ আঠাথ। হ+১ ক গণ আশাব দেহ 
হঠ%৩ পজা পদার্শ পিশ্থাশল কে। 

অন্রঃলাণা গ্রশ্থিব বলনিঃসনণের পগ্ত ৮কানপ শা 
থকে পা। হহাদধববসক্ষারঠ হয বক্চে১ রঞ্চে বাহি 2 

হহয়। সেই ধস সবশবীবে ছঙাঠযা গডে) শে কঙ্বে 
বহু অণ্ক্হে ঠীহাব প্রভাব পডে। এত খণে যেসকল 
সঞ্িখ বাসাধশিক পাথ থাকে) ঠাহাদের ভগোন বলা 
হয়। আবকাশ অগ্তনম্রাপা গ্রন্থি পিট্ুহতাপ গ্রন্থির 
সম্খভাগের হমোণগুলির শিবঙ্থশাধান ১ কিন্ত ইহার 
ব্যাওঞ্মও ছে, যেমন আআড্রগ্াণ গ্রশ্থির কেন্দ্রীয় 
অংশ গ€ পিটুহঢারিব পশ্চাদ্ঠাগ শাতের ছারা শিয়ন্থিত 
হয় এবং প্াহতাপির পম্ুখভাগের নিযন্থণ শিপ করে 
মন্তিকেব হাইপোথ্যাগপামাম হহতে নিংহ্ছত রাসায়নিক 
পর্দাথের উপর । “অগ্তঃস্াবী গ্রন্থি, ক্ষরণ” ও হষ্যোন? দ্র। 
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গ্রহ 

গ্রাঙ্থ সুরের চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন হনির্দিই কক্ষপথে 
কতকগুলি জ্যোতিফ আবঠতিত হইতেছে । গ্রহ বলিতে 
আধুনিক জ্যোতিিগ্ায় সাধারণতঃ এ জ্যোন্দ্বিগুপিকে 
বুঝাইয়া থাকে । হুর্ধ ছাড়া অন্য কোন তারার চারি দিকে 
অঠরূপভাবে আবর্তণকারী কোনও জোক থাকিলে 
তাহাকে ও অবশ্য গ্রহ বলিয়া মতিহিত কর যাণ, কিন্ধু 
সেক্প জ্যোরিক্ষের অস্তিত্বের সস্তাবন| থাকিনে9 নিশ্চয় 
নাহ । 

গ্রহ নয়টি । সুর্য হইনেে ক্রমবধমান দৃবত্ব অন্তলানে 
সাজাইলে সেগুলি যথাঞমে বুধ, শগ্র, পুথিবীত মঙ্গল, 

বৃহম্পতি, খনি, ভটাপণাস, নেপচুন ও প্ুটা। শেখোক 
তিশটি গ্রহ বিগত দ্রুত শত বৎসবের মধো দবীশণের 
সহায়তায় আবিক্ক 5 হহখাছে * বাকিঞুলি খালি চোখেহ 
দেখ! যায় এবং স্মধণাঠী৩ কাশ হহন্টেট সুপরিচিহ | 
প্রাচীন কাশে অবশ্া পৃথিবীকে প্রহ বিবিচনা কর। হইত 
শ|) পক্ষান্থবে এ চন্দ্র গ্রত পিবিচিত হহত। প্রান 
ভাব*্ধর্সে '্মধিকপ্ক বাথ ৪ কেতু নামব বিশেষ 
গ্রপুহপূর্ণ টি নতোবিন্ুকক গ্রহের মর্ধাদা দেওয়া 
হত *। থএইশাবেভ প্রাচীন ভাদপতে নিবগ্বহাব পবিবল্পনা 
সম্ভণ হইযাছিন। 

কেপশারীষ ক নামে পরিচিত হিগটি জব দ্বারা 
স্র্যে চাবি দিকে এহগ্ুপির প্রদঙ্গিণ নিব্থিত ভয। 
গুর্রশি নিণোক্ কপ : 

১ প্াঙট গহেব কক্ষপথ একটি উপনুত্ধ ( এশিপস্ ) 
“বে হণ “সভ উপধুতের একটি পাতি (তোকাস ) 5 
অপস্থিত। 

২, পিটি গ্রহের ক্ষেঞগত গন্িবেগ (বিশ 
ভেশসিও ) মপবিবণ্নঘশ | শর্থাও। 25৪ ঠাছটিব 
সযোজক সবলরেখ। সমান সমান সমথে সমান সমাপ 
ক্ষেত্রম্প উৎপন্ন কবে। 

৩. প্রতিটি গ্রহের আবগ্নণকাণ এব বর্গকল কয 
হইতে গ্রহটি গড দৃবতেধ ঘন শব মআই্টপানিক। 

গ্রহগ্ুলি গ্রধানতঃ কঠিন পদার্থ গঠিত। ইহাদের 
নিজস্ব তাপ বা আলো নাই। দেখিতে অবশ্ঠা গ্রঃ এশি 
বেশ উজ্জল, কতকগুলি তো খুবই উদ্জপ, কিগ্ণ সে 
উদ্জ্বলোর কারণ গ্রহপৃষ্ঠ হইতে প্রতিষ্লিত হরেক ব্বালো। 

আকাশে তার] হইতে গ্রহগ্চলিকে পৃথক কধিপাৰ 
কতকগুলি সহজ স্থূল উপায আছে। পৃথিবী হইতে 
দুবত্বেব হাস-বুদ্ধি অন্গসারে প্রত্তিটি গ্রচ্ের এজ্জনোন 
তারতমা হয়, কিন্ত তৎসত্বেও গ্রহগুলি প্রায়শঃই তাবাদের 
তুলনায় উজ্জ্রলতর। গ্রহ্গুলির আলো স্থির, অপণপক্ষে 

গ্রহ 

তারাদের আলে। ম্পন্দমান। তাবাগুলিকে দেখিতে বিন্দুব 
মত, গ্রহগুলিকে অপেক্ষার্রভ বড দেখায় । দুববণাশর মধ্য 
দিয়া দেখিলে ৪ তারাওপি মাকারে বাডে না, পক্ষাঙ্ছবে 
এ্ুহগ্চলির আকবাব অনেক পরিমাণ বুদ্ধি পায় । গ্রহদের 
আপেক্ষিক অবস্থানের দ্রুহ পরিবহন হঘ, ভরাদের ক্ষেনে 
প্রায় কোনও পরবিবঙন হয না । যে কোনও শাবধাকে £তি 

বখসর একহ সমথে খাবাশের পায় একত শ্বানে দেখ। মান 
কিন্তু কোনও গ্রহের সম্পর্বেহই এ কথা গতোজ্য নথ। 
শেষ কথা, আকাশের সবত্র তারা আছে) কিছ গহ 
থাকে একটি বিশেষ সামাবঞ্খ অঞ্লের চবো, সেহ সবলে 
নাম বাশ্চিক্র | 

শখটি গ্রহ ছ'ডাও প্রহাবুপুও ( আআসত্রয়েড ) পামে 
অতাহত অনেকগল ক্ষত শ্ুদ জ্যোতি আবিদ্বুত 
হহযাছে। এগুলি মঙ্ধশ 9 বুহম্পতির মন্ধা অবঙ্গন 
শবথা কেপলারীয় কত্র মগমাবে ভর্জাক হপশিণ 

করিতেছে | এহাণুত্দব মূপে। সীবিল? বুই হন । 
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পুবাশ। এন" জ্যো(তষশাঙ্গে তায, চন্দ, মঙ্গল) বুধ, 

বৃহস্পত, শুক, মনি, রা এল কেতী এই নটি ক পবতুত 
বশ ইশ | হহাপর শাফোন্ ইশা বনণা এইকপ 

বশ লা পল্পঙ্গান। ৯ বওঃ বধম্ন 

ব্প্ৰ বট কিয় কান কলসি নিক ৮ শব্দ 

্ মে শন বৈ খুলা ৬৭ সক] 74 [শব+ 

গন ও মাঠ তলছট হাক চা হস 

খু! 4 বল মগ্ধ চম্পা হলবত তিত 

সহল্পাত শীত “এপি টে শন পুশ সক্ষা 
শন, অক বিপ্র নেজকট হাশি ভীৰঞ বব 
নে ক, শূৃদ দেব ফাদকা নীনন এ 
চে ধঃ শুদ বরহক ধুনর ইনি, ৫০ ৯ 

কে? চিথ 2৭ সু ওটি মদিকা। টৌপুর্ষ ণ 

বিষ হাঞ্ুর, চতব্গচিগ্তামণি এবং বুথ হি শা 
উহাদের অর্ধপেবতাব পজাবিধান এব বেলতুতগে মহততদেব 
নিপেশ দেপযা হইযাছে। বিশিন্ন পুবাণ ইহাণের সাত এ 
মাহ সরা এবং নানা বিচিত্র উপাখ নন কবি হহযা-হ। 

ড্র বসিকমোহন চট্রোপাধায, গক্ষডপুবাণ, কম্পিকীন 

১২৭৯৩ বঙ্গা ১ পঞ্চানন তর্করত্্। ক্বন্পরাণ, কলিকাণা। 

১৩১৮ বঙ্গান্ধ , পথ্ানন তর্কর$, বৃহসংহিতা, কলিকাতা, 
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গ্রহণ 

১৮১৫ শক ; শব্খকল্পদ্রম, হিতবার্দী সংস্করণ, কলিকাতা, 
১৮৫* শক; বাচম্পত্যম্, চৌখাম্বা সংক্করণ, কাশী, 
১৪৯৬২ । 

কল্যাণী দত্ত 

গ্রহণ পৃথিবী-হইতে হুর্ধের কোনও অংশ চন্তরদ্ধারা 
আবুত দেখাইলে তাহাকে হৃর্ধগ্রহণ বলে। ভাষাস্তরে 
সুর্যকর্তৃক উৎপন্ন চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর কোনও 
অংশে পড়িলে তথায় কুর্ধগ্রহণ হয়। তদ্রপ স্থধকর্ক 
উৎপন্ন পৃথিবীর ছায়াব অন্তান্তবে চন্দ্র প্রবেশ করিলে 
চঞ্্রগ্রহণ হয়। চন্দ্র পৃথিবীব চতুর্দিকে আবর্তন করিতে 
করিতে প্রতি মাসে অমাবস্থা৭ দিন একবার করিয়া 
সুর্যের দিকে যায়, তখনই সূর্যগ্রহণের সন্তাবনা। সেইরূপ 
পূনিমার দিনে চন্দ্র স্্যেব বিপরীত দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর 
ছায়ার নিকটে উপস্থিত হয়। সেই সময় চন্দ্রের অবস্থান- 
ভেদে চন্দগ্রহণ হুইয়া থাকে। হুর্যগ্রহণের সময় সম্পূর্ণ 
স্বর্ণ বা তাহার অংশবিশেষ এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় পূর্ণচন্্ 
বা তাহার অংশবিশেষ কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হইয় যায়। 

পৃথিবী হইতে দৃশ্যমান হ্্যবিদ্বের মধ্যম বাস ৩২ কলা 
( মিনিট) পরিমিত । বৎসরের বিভিন্ন মাসে উহার কিছু 

হ্বাস-বুদ্ধি হইয়া এই ব্যাসের পরিমাণ ৩১২ কলা হইতে 
৩২$ কণার মধ্যে থাকে । সেইবপ চন্দ্রবিদ্বের মধাম ব্যাস 
৩১ কল; মামিক ত্বাস-বৃদ্ধি ধরিলে উহ ২৯২ কলা হইতে 
৩৩২ কলার মধ্যে থাকে । স্থতরাৎ চন্দ্র-সথুধের অবস্থানভেদে 
সূ্ধগ্রহণের সময় চক্র কর্তৃক সৃর্যবিশ্ব সম্পূর্ণ আবুত হইতে 
পারে, এপ গ্রহণকে পূর্ণগ্রাস বা সবগ্রাস হূর্যগ্রহণ বলে। 
চন্দ্রবিদ্ব সথধবিশ্ব অপেক্ষা কু দ্রতর হইলে চন্দ্র সুর্যকে সম্পূর্ণঙাবে 
আবুত করিতে পারে না, গ্রহণের মধ্য সময়ে সর্ধের চতুর্দিকে 

অশ্ুরীয়কের ন্যায় কিছু অংশ দৃশ্যমান থাকিয়া যায়। এই 

প্রকার গ্রহণকে বলয়গ্রাস নূর্ধগ্রহণ বলে । আবার যখন চন্তু 
কর্তক স্মেব সামান্ত অংশমাত্র আবৃত হয় তখন আংশিক 
বা খগ্ডগ্রাস হূর্ধগ্রহণ। কোনও হুর্যগ্রহণই পৃথিবীর সকল 
স্বান হইতে দেখ] যায় না, কারণ পৃথিবীর ব্যাস ১২৮৭৪ 
কিলোমিটার (৮*** মাইল ), কিন্ত গ্রহণকালে চন্দ্রের যে 
ছায়া পৃথিবীতে পড়ে, তাহার ব্যাস ৩৭০১ কিলোমিটার 
(২৩০* মাইল )-এএ অধিক নহে। সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ধরিলে 
সুর্যগ্রহণের সর্বাধিক স্থিতিকাল ৬ ঘণ্টার অনধিক; আবার 
কোনও বিশেষ স্থানে ৪ ঘণ্টার অধিক কাল ধরিয়া! কোনও 
গ্রহণ দেখা যায় ন]। পূর্ণগ্রাস বা বলয়গ্রাস সু গ্রহণ ভৃপুষ্ঠের 
উপরে দীর্ঘ অথচ শ্বর্পপরিসর স্থান হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়, 
এ অঞ্চলের বাহিরে উহা মাত্র খগ্ডগ্রাস গ্রহণরূপে দেখা যায়। 

গ্রহণ 

কোনও বিশেষ স্থান হইতে বলয়গ্রাস বা পূর্ণগ্রাস গ্রহণ 
দেখিবার স্থযোগ বন কাল অন্তরে আসিয়! থাকে ; কিন্ত 
খগগ্রাস গ্রহণ অল্পকাল পরেই পুনরায় সেই একই স্থানে 
দৃশ্য হইতে পারে। স্থ্ষগ্রহণ সবপ্রথম পৃথিবীর যে স্থান 
হইতে দেখা যায় সেখানে তখন স্যোদয়কাল, তাহার পর 
চন্দের ছায়া ঘণ্টায় ৮-৯ হাজার কিলোমিটার €৫-৬ হাজার 
মাইল) বেগে পূর্ব দিকে চলিতে থাকে । ছায়ার এই আপাত- 
গতিবেগ ক্রমশঃ কমিতে কমিতে ঘণ্টায় ১৬০৯ কিলো- 
মিটাব (১ হাজার মাইল )-এ পরিণত হইয়া! পুনরায় 
বাড়িতে থাকে । পশ্চিম দিক হইতে আপস্ত হইয়া পূর্ব 
দিকে প্রা ১৫০* জ্রাথিমা পথন্য বিস্তৃত স্থানে স্র্ষগ্রহণ 
দেখা যাইতে পারে। পৃথিবীতে গ্রহণ যেমন স্থধোধয় 
কাগে আরস্ত হয়, সেইরূপ গ্রহণের সমাপ্তি হয় প্রথমোক্ত 
স্থানের প্রায় ৯০* দ্রাথিম! পূধ দিকে এবং গুর্ধান্তকালে। 

পৃথিবীর ছায়াতে পৃণিমাব চন্দ প্রবেশ কবিলে চ্দরবিশ্ব 
অন্ধকারে অদ্য হইযা যায়। হ্হাকে চন্দ্গ্রহণ বলে। 
চ্তরবিশ্বের তুপনায় পৃথিবীর ছায়ার পরিমাণ প্রায় পৌনে 
তিন গুণ। চন্দ্র সম্পূর্ণভাবে ছাযার ভিতরে প্রবেশ 
কখিলে সম্পূর্ণ চন্দ্রই অুশ্য হয় তখন তাহাকে পূর্ণগ্রাস 
চন্ত্রগ্রহণ বলে) মাত্র 'মাশিকভাবে প্রবেশ করিলে 
খণ্ুগ্রা বা আংশিক চক্গ্রহণ হয়। চশ্রগ্রহণ প্রায় 
চার ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে, তগ্মধো পৌনে 
ছুই ঘণ্টা পর্বস্ত পূর্ণগ্রাস। চন্গ্রহণ হইলে ঙখন পৃথিবীর 
যে অর্ধাংশে রাতিকাপ, তাহাব সকল স্থান হইতেই গ্রহণ 
দেখা যায়, কিন্তু স্শ গ্রহণে সেকপ হয় না। 

খগোল-এ স্থষেও বাধিক আপাত পরিরুমার পথ 
ক্রান্তিবুক বা রবিমার্গ নামে অভিহিত । চন্দর৪ যদি এ 
একই পথে পৃথিবীকে আবর্তন করি 'ভাহা হইলে গ্রতি 
অযাবন্থায় হ্থ্নগ্রহণ ৪ প্রতি পূণিমায় চন্ত্রগ্রহণ হইত। 
কিন্তু চন্দ্রকক্ষ ববিকক্ষের সহিত একই সমতলে অবস্থিত 
নহে, উহার! কিঞ্চিৎ ঝঞক্ভাবে উভয়েব মধো ৫০৯ কোণ 
উৎপন্ন করিম অবস্থিত। সেইজন্য প্রতি অমাবশ্া ও 
পৃণিমায় গ্রহণ হয় না। এই উভয় কক্ষের ছুইটি ছেদবিন্দ 
আছে, উহার্দিগকে সম্পারৎ্ৎ বা পাত-বিন্দু (নোড ) বলে। 
যে পাত-বিন্দু অতিক্রম করিয়] চন্দ রবিকক্ষের উত্তরে গমন 
করে তাহাকে রাহ (আযসেগ্ডিং নোড) এবং উহার বিপরীত 
দিকস্থ পাত-বিন্কে কেতু (ডিসেগ্ডিং নোড) বলা 
হয়। অমাবস্তা বা পুণিমার শেষমুছূর্তে চন্দ্র উক্ত 
পাত-বিন্দদ্বয়ের মধ্যে কোনণুটির অর্থাৎ রাহু বা কেতুর 
সন্ত্রিকটে আনিয়া পড়িলে পৃথিবী চন্দ্র এবং সুর্য একই 
সমতলে আলাব জন্ত যথাক্রমে স্বর্যগ্রহণ বা চন্ত্রগ্রহণ 
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প্র 

অবশ্বস্ঠাবী হইয়! পডে। অযাবস্তাঘ চচ্ছ্র ও সুর্য একই 
দিকে এবং পৃণিমায উভয়ে পৃথিবীর বিপবীত দিকে 
আপে; আবার সেই সময় চন্দ কোন৭ একটি পাত- 
বিশ্ুব শিকটস্ব হইলে স্ূর্বও সেই পা*বিন্দুটির বা 
তদ্ধিপরীণত পাত বিশ্ব সন্নিহিত হইয়া পড়ে। ভতরাং 

অমাবশ্থ্যা বা পৃণিমার সমবে কোনও একটি পাত শিন্দুর 
(রান অথবা কেতর ) মঠিত স্থসের সান্দ্িধা বিচার কিয় 
গ্রহণের সগ্গাবানা নির্ণম করা যায । অমান্ত বা পুশিমান্থ 

কাপে নিকটস্থ পাত বিন হইতে স্যের উক্ত দ্ববহথ নিম্ববপ : 

গ্রহণের সন্ভাবন। গ্রহণ নিশ্চিত 
সর্ব একণ ১৭০২৫ ১৫৬২৩? 

চন্দ্র ১১ ৬৮ ৬৩৯ 

দেখ! যাইতেছে যে এবি ৪ চন্দ যুগপৎ বাগ বা কেতব 
সন্নিকটে উপশ্থিত হইলেই যে গ্রহণ £য় হাহা অতি 

প্রাচাণ কালেও জেতখিদিগণ উপল কবিফা ছিলেন, 

এইনগ্ঠ্ এ দেশে রাত লন এব চন্দ্ক লহঘ। নানা প্রকার 

পৌধাণিক স্টপাখান রচিত হইযাছিল এবং গ্রহণকালে 
বাহুঈ যে কুর্ব * চন্দকে গাল করে এই ধারণা জনলাধাপণেব 

আধো প্চারিত হইমাছিল। প্রাচীন ভাতের জোন্িদ 
গণ কিন্ক গঠণেখ প্রক 2 কারণ সযাক অবগত ছিলেন 

শপ” াহাবা গ্রহণ গশনাব যে স্দাবশী এচনা করিযা" 
ছিলেশ তাহাও অত উচ্চাঙ্গেব। 

মে কোন বসবে গ্রহণেধ সন্গাবনা অন্ততঃ দুইটি 
এব" দুটি সমগ্রহণ। সেইবপ গ্রহণের সবোচ্চ সখা 
বংক্গবে ৭টি _ ৫গি স্্মগ্রহণ এব" ২টি চন্দরগ্রহণ, 'অথব। ৬টি 
সর্গগহণ এব" ৩ট চন্দগরঠণ । গড হিসাবে প্রতি ১০১ 
হসরে ২৩৭টি কঈগ্রহণ এব" ১৫৪টি চন্দ্রগ্রহণ হয, অথাৎ 

মোট ৩৯১টি গহণ হইথা থাকে । 

কাণডীগ জ্যোন্বিদগণ গ্রাষ্টজন্মের প্রায় চার পাচ 
শত বসব পরে লক্ষা করিযাছিলেন যে, ১৮ খখসর ১৭ 
বা ১১ দিন পবে ( গ্নকতপক্ষে ৬৫৮৫ দিন ৮ খণ্টা পরে) 
গণের পুনগাণুত্তি হইয়া থাকে । ইহাকে শ্বাবোস চক 

(99105 05016) বলে। এই ১৮ বখসবের যুগে মাধাবণতঃ 
২৭টি চন্দগ্রহণ এবং ৪২টি স্যগ্রহণ হইয়া থাকে । পরঙ্িটি 
গ্রহণ এই চচুক্রর নিপিষ্ট তাবিখে নিয়মিতভবে খটিতে 
থাকে , কিন গ্রহচণেব কাল ( অর্থাৎ স্পর্শ, যোক্ষ প্রস্তুতি 
কাল) পূব গ্রহণে কাল হইতে ৮ ঘণ্টা পরে ঘটে 
বলিয়া কোনও নিদিষ্ট স্থান হইতে প্রতিবার গ্রইণটি দু না 
হইতে পারে । অবশ্তা এইকপ তিনটি যুগের পব ( অর্থাৎ 
৪ বংসর ১ মাস পরে) প্রতি গ্রহণই একই স্বানে এবং 
প্রায় একই সময়ে দেখা যাইতে থাকে । এহরূপে প্রা 
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এহণ 

১২০৯ বংসরু ধরিয়া একটি গ্রহণ শ্ারোস চকের নি 
স্থান অধিকার করিষা থাকে) ভাহাও পরব এবশ্া গ্রচণটি 

আব দেখা মায় না। 

সুর্মগ্রহণের সর্বপ্রাচীন লিপিব্ধ ইঠিহাস পান্যা যায 
চীন দেশে হ্রা্টপূর্ন ২১৩৭ সন্দেব ০৯ আদব হাবিখেব 
গ্রহণ সগ্থন্ধে। কথি* মাছে গেপ্রাজকশ্য জো বিদদ্বয় 

হি এব হে] এই গ্রহণের কথা পরে বলি, শা পাগাষ 
এবং গ্রহণকালে শ্বজাগ্ধ কতব্যে মবচেল। কণাণ তাই দেও 
প্রাণ?ণড হইখাছিপ। 

জোরশবিদ্ভাব ট্ন্নতির জন্য শ্র্গ্রহণের লিশুলি 
পধবেক্ণপর্থ স্পা 2 মোখকালের গয়োজন হথ। 

মেসোপটেমিযা, যিশব গড়ি অঞ্চলে প্রায় খাইজনের 
সময হহতেই নেক স্শগৃহণ কালের স্টগেখ পাম হায়। 
এইপ্ুলিএ মহিভ বহনানের পঃবেঙ্গণদন কুন করিয়া 
রবি ও চন্দেব স্বঙ্খু। গতি শ্রিন করা হহঙা থাকে। 
প্র তপক্ষে কর্ষগহণ দ চন্দ্রগুহশ পসবেক্গশেব মাপামেই 

লেশতপিষ্ভাব ভি স্বাপিহ হইফাছিল এক উহা হাবাই 
যাচ্ছে। 
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£নমুনচজ লাহিউ* 

পেবানিক আখান অনসবে হুর হ চার গতি 
আ্রোশবশ 5 বাধ প্রমাগ মহ টা পঠিত গাস করবা 

গ্রহণ হয। দেববূপরারী দৈতা বার সখুদ্মন্থন উপলক্ষে 

সমুদ ভহতে উ খত আমু দেবনাদের সক পান করিতে 

থাকিলে হুথি হি উন্দ দলাদকে াবফুর দি আবধন বকেন এ 
অযু বাব গলদেশ মাওক্রম করিবার গুবেই বিষ 
চক্রেব ছাখাতে বাছুর মন্দক দেত হইতে বিচ্ছিন্ন হথ। 
বে মু পান উঠা শ্যবত্ধ লাভ করে হব মস্থকমাহে 

পর্ধবসি * রাহৰ সাঠি* হুযচন্রেব শাশ্বত শখাশার হস 

হয ( মহাশাব*, আদিপব, ১৯ )। 

গ্রহণের সময আহ" পুনাকাল বলিয়া বিচি হ | 

এই সথয শ্রাণ দান শ্রাঞ্চ হপ প্রশস্ত । বসা হয গ্রহণ 

কালে সমস্ত দান ভূ'মণান খুলা, সকণ প্রাঙ্গণ ব্যাসসদৃশ, 
সমস্ত জপ গঙ্গাজণর সমান । সাধারণ সানণদান অপেক্ষা 

চন্দ্রগহণে স্রানদানাদ পক্ষগুণ শধিক ধলপায়ক, সথধগ্রহণে 
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গ্রহবর্ম। 

চজ্ত্রগ্রহণের দশগুণ ফল। আর গঙ্গাতীর্থে চন্দ্রগ্রহণে 
কোটিগুণ, স্থধগ্রহণে দশকোটিগ্ণ ফল্লাভ হয়। 
ানদানাদির গ্রচলন এখনও আছে-_ আছর প্রচলন নাই। 

অনেক ব্রাহ্মণ গ্রহণক'পে গান গ্রহণ করেন পা, তবে 

গ্রহণকাণে প্রদত্ত বস্ত গ্রহণাস্তে স্বীকার করেন। 
গ্রহণে সময় এবং তাহার অব্যবহিত পৃৰে ভোজন 

নিষিদ্ধ । সাধারণ নিয়ম এই যে বালক, বুদ্ধ ও আতুর 
বাতীত কেহ স্ুর্ষগ্রহণের পৃবে চারি প্রহর ও চন্দ্রগ্রহণের 
পূরবে তিন প্রহর ভোজন করিবে না। চন্দ্রের গ্রস্তোদয় 
হইলে পুববতী দিখাতাগে ভোজন করিবে না। বালক, 
বুদ্ধ ও আতুবের পক্ষে সাযাঞ্চে গ্রহণ হইলে অপধাহ্রের 

ভোজন নিষিদ্ধ, অপখাহে গ্রহণ হহলে মধাহ্ছে, মধাহে, 
হইলে স'গবকালে বা প্রাভঃকালের পর তিন মুহঠথ্যাপী 
সময় পস্ত, সগবে হইলে তত্পূর্বে ভোজন অবিধেয় | 
গ্রহণ শ্যে হহলে মুক্তগ্রহেব পুনরুরযের পর ভোজন 
বিধেষ | গ্রহণ সমষে গৃহ স্থিত পাক করা অন্ন পরিত্যাজ্য। 
বঙমানেও অনেকে গ্রহণের সময ভোজন করেন না। 
অনেক বাছিতে গ্রহণের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার কবরিযা গ্রহণ 
শেষে গান্না থাওয়ার বাবস্থা করা হয। গ্রহণে এক 
অহারাএ বা তিন দিন অনধ্য'য পালনের নিয়ম আছে। 
গ্রহণের পর সাত রাজ বিদেশযাহা নিষিদ্ধ । গ্রহণদর্শন 
সকলের পক্ষে বিহিত নয। গ্রহণকালের বাশি নক্ষত্রের 

সহিত দর্শনচ্ব জন্মবাশি ও জন্মনক্ষত্র যিলাহযা স্থির 
করিতে হয গ্রহণধশন ভাহার পৃক্ষে বৈধ কি অবৈধ। 

ববিপারে সুশগ্রহণ ও সোমবারে চন্দ্গ্রহণ চুডামণি 
যোগ পামে পরিচিত । হহা অতি প্রশস্ত । জু গ্রহণ 
হহতে হহাতে কোটগ্ুণ কশলাভ হয। 

দ্র এথুপন্ন, তিখিতন্ব | 

চিন্তাহবণ চক্রবঠী 

গ্রহবর্ধা মৌখরিবাজ অবন্থীবর্যার পুর । যষ্ঠ শতাব্দীর 
শ্যোর্বে হই রাজন শ উন্থুব ভারতে গাঙ্গেষ উপাতাকার 
প্রছাবশা শী হয়া *ঠে ১ কিন্তু দীর্ঘকাল বহিঃশক্রর সহিত 
যুক্দে ক্গাপৃহ থাকিবার ফলে গ্রধল কোনও রাজশক্ষির 
ভিত ঘুক্ত হয়া ইহাব শক্তিবুদ্ধির প্রয়োজন হইয়া ওঠে। 
স্বাণীশ্বর বা স্থানেশ্বর এর (থানেশ্বর ) পুযাভৃতিব"শীয় 
প্রভাকবধধানর কন্যা) বাজ্যবর্পন ৪ পরে স্বনামধন্য সম্রাট 
হর্মবর্ধণেব ভগিনী পাজাহ্ীর সহিত বিবাহসুত্রে আবদ্ধ 
ইইয়া গহধর্ম। এই অভিশাধ পূরণ করেন। তথাপি তিনি 
মালবাধিপতি দেবগ্রপের হস্তে পরাঙ্জিত ৪ নিহত হন এবং 

গাম 

তাহার রানী ধাজ্যপ্ী। কারারুদ্ধ হন। বাজাবর্ধন মাপবাধি- 
পতিকে পরাজিত করেন এবং রাজা ্ রীও মুকিপাভ করেন 
কিন্ত গ্রহবর্মার সঙ্গে সঙ্গেই মৌখবি রাজবংশের অবদান 
হয়। পিতৃরাজোর সহিত গ্রহবর্মার রাজ্য লাভ করিয় 
হ্ষবর্ধন তাহার সাম্ত্রাজা প্রতিষ্ঠা করিবার হৃুযোগ লাভ 
কৰেন। 

গ্রীফীইট রসায়ন, অজৈব দ্র 

গ্রাবরেখা হিমবাহ দ্র 

গ্রাম তাবানাথ তর্কবাচম্পতিৰ 'শবন্তোম মহানিধি? 
গ্রন্থে গ্রাম শব্ধের অর্থ পাওয়। যায় যেখানে বিপ্র, 
বিপ্রন্ঠত্য এবং শৃপ্রগণও বাম কৰে তাহা গ্রাম বপিয়া 
উত্ত হইধ1! থাকে । 

বুাৎপন্তিগতকপে গ্রামের অর্থ লোকালয় ব| জণসমষ্টির 
বালস্থানকে বুঝাইলেও ব$মানে গ্রাম শঝটি একটি বিশিষ্ট 
অর্থেই বাবহার করা হয। শহর হইন্দে পুখক মৃশতঃ 
কৃষিনির প্রাকৃতিক পখ্িবেশের মধ্যে 'অবস্থ্িন নাতিবুহখ 
লোকালযকে গ্রাম বলা হয়। অবশ এই জনপধবাসীদের 

কোন৪ নির্দিষ্ট সখা] নাহ। হহা] দেশতেদে এবং 
কাশভেদে বিভিন্ন যখা!. ইওরোপে চুহ হাজারের কম 
লোকসংখা। হইলে গ্রাম ধরা হয়, আমেরিকায় "আট হাজার 

অধিবাসী অধাষিত অঞ্চলকে ৭ গ্রাম পা হয়। ভারতীয় 
আদযশ্মাবের নিষম অঞ্জলাবে শোকম'থ। পাচ হাজাব 

না হইলে ভারতে শ্হব বলিযা গশা করা হয় ণা। আবার 

লোকবসঠিহীন মৌঞ্জাকেএ গ্রাম বলিযা ধরা হয়। 
কাজেই কেবপমাত্র লোকসাখ্যা অহ্লুসারে গ্রামকে পৃথক 
করা চলে না। গ্রামের চতৎ্পন্তিষম্পকে পণ্ডিতগণের 
মধো মতভেদ থাকিলেও মোটামুটিভাবে ধরা হয যে 
পৃথিবীতে মানুষের আবিভাবের প্রথম অবস্থায় অন্বান্ 
প্রাণীর ন্যায় মাভমকে & খাছ্যের সন্ধানে পুগিয়া বেড়াইতে 
হইত। নব্য প্রস্তর যুগ কুষির 'আবিষ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই 

মাগ্ষ প্রথম স্থায়ীভাবে খসবাম করিতে বাধ্য হইল। 
গ্রামজীবনের ইহাই স্থচনা। 

গ্রামসম্পর্কে অষ্টাঠশ শতাব্বীর প্রথম ভাগে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণ। আরম্ভ হয়। ডেন্মার্কের সমাজ তববিদ্ ওলুফ সেনকে 
এই বিষয়ের অগ্রণী বলিয়া! গণ্য করা ছয়। তিনি মনে 
করেন যে শ্বাধীন অধণাচাখী আদিয় মানবগোচীর গ্রামীণ 
সমাজ আদিম লামাবাদী ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
জার্মান সমাজতদ্ববিদ্ মাউরের বপেন যে নিরাপন্তার জন্য 
আত্মীয়তাসথক্ে আবদ্ধ দলগুলি জঙ্গধী পরিষার করিয়া! কৃষি 
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গ্রাম 

ও পঞ্জচারণের জমির কেন্্রম্থলে বসতি স্থাপন করিত এবং 
সকলে সম্মিলিতভাবে কর্ণের ও পশুচারণের জমি 
রক্ষণাবেক্ষণ করিত । জনসংখার বুদ্ধির সহিত এইভাবে 
নৃতন নৃতন গ্রাযের পর্ন হয়। 

প্রাচীন ভারতের গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজের বপ কি 
ছিল তাহা। আমাদের বিশেষ জান! নেই । হেনরি মেইন 
ভারতবর্ষের ভূমি-সংক্রান্ত আইন ও ভূমিবণ্টণ বাবস্থার 
বিশ্লেষণ করিয়া অন্রমান করেন যে তখন ভমির শ্বহ ছিল 
গোঠিগত। কিন্ধু বেডেন পাণয়েল বলেন যে ভারবধের 
কষিত জমির এক-ততীয়াংশের উপর গোষ্টাগ মালিকান! 
থাকিপেও ছুই-ভতীয়াংশের উপর ব্যক্তিগত অথবা 
বায়তগয়ারি মালিকানা কায়েম ছিল। বৈদিক যুগের ৪ 
বেদ্দোনুর যুগেব সমাজের দর্তনীতি ও "অর্থনীতির আদর্শ 
বিশ্লেষণ করিয়া নির্মলকুমার খন দেখাইয়াছেন যে "মাথিক 
সামোর ভাব না থাকিলে? রাজাকে মেরু গুশ্বরূপ বিবেচনা 
করিয়া গ্রামেই নানা জাতি স্বীয় বৈদিক ধর্ম পালন করিয়া 
যাই। 

গ্রামের মধো যেমন নানা জাতি বাস করে, তেমনই 
গ্রামের আবাব নানাবিধ প্রকারভেদ দৃষ্ট হয। কোনও 
কোন৭4 গ্রাম চাষীর বাসস্থান ৪ উৎপন্থদ্রবা সংরক্ষণের 
কেন্দঙ্গপ বিরাজ কবে তাহা ছাড়া ছুইটি পথের 
সযোগঞ্চলে বা অবস্থানের অনাবিধ সুবিধার কারণে 
কোনও কোন গ্রামে নিয়মি ভাবে হাট বা বাজার বসে। 

বালা দেশের কোন৪ কোনও গ্রামে দেব-মন্দিব বা 

পূজা-পারণকে উপলক্ষ কবিয়াও মেপা বসে এবং সেখানে 

আমোদ-আহুলাদ ছাড়া যথেষ্ট কেনা-বেচার কাজও হয়। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রাম বাবসাযকে কেন্দ্র কবিযা গড়িয়া 
€ঠে। তৃঙীষয শ্রেণীব গ্রাম শিল্পীকে কেন্দ্র করিয়া গডিযা 
ওঠে । কুমোরের গ্রাম, তাতীব গ্রাম, কামারেব গ্রাম। 

এমন কি কীসারি-প্রধান গ্রামও বঙ্গ দেশ, গ৪ডিশা বা 
অন্যান্ত বাজোও বর্তমান । উন্তর প্রদেশ, রাজস্থান প্রন্তৃতি 
অঞ্চলে যেখানে চোর-নডাকাতের উৎপাত বেশি সেখানে 
জমিদারের বাসভবন বা দুর্গকে কেন্ত্র করিয়া গ্রাম গডিযা 
ওঠে। ইহাকে চতর্থ শ্রেণীর গ্রাম বলা যায়। প্রাচীন 
কালে দেশের শাকগণ সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণেব 
বিচ্যাচর্চার জন্য অগ্রহার বৰ! ত্রাঙ্ষণশামন বসাইতেন। 
ইহাও একপ্রকার গ্রাম । 

গ্রায়ের আর একটি প্রকারড্দে আছে। বাড়িগুপি 
সারিবন্দী, জমাট বা বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপিত হইতে পারে । 

আধুনিক যুগে বাবসায়-বাণিজা ও শিল্পের গ্রলাবের 
ফলে নগরের সঙ্গে গ্রামের আদান-প্রদানের ও যোগাযোগ 

গ্রামদেবতা 

বাবস্থার উন্থতির ফলে ভাবছ্র গ্রামীণ সমাজের প্রান 

অর্থ নৈতিক কাঠামো ভাঠিয়া পড়িশেছে । গাসাও্ভাদন 
মিটাইনাধ জন্য আর কেবপমার্র কৌলিক নুদ্টণ উপল 
নি্র না করিয়া নূন নৃতণ বু গহীন হইতেছে। 
প্রাচীন পঞ্চায়তী বাবশ্ার পবিধতে সরকারি €শাদনিক 
ব্যবস্থার দ্বারাই গ্রাযগ্চলি শাসিত হইতেছে | স্বাধীন 
লাভের পর গ্রামীণ সামাজিক, নর্থ নৈহিক, *শাসনিক 
বাবস্থার উন্নযনের উদ্দেশ্বো গ্রাম গুলিকে 'কমালিটি ডে? ভলপ- 
মেণ্ট ব্লক” এর অন্থভূতি করা হইয়াছে | ১৯১১ ঠষ্ঠাকের 
'আদমশুমার অন্রযায়ী জানা যায় যে পঙমান ভাবতন্ধের 

শতকরা বিরাশী জন আধিনালী মোট পাচ পক্ষ দুই শত 
আটান্নটি গ্রায়ে বাপ কবিকেছেন। 

দ্র তারানাথ তর্কবাচম্পতি ভট্টাচার্য, শ্বাস্টোম মভানিধিত, 
কলিকাতা, ১৯১৪, নির্ধপকুমার হিন্মমমাাজের 

গডন, লোকশিক্ষা গ্রন্থমাণা। কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাঝা 
বঙ্গীয় সাহিতা পবিষৎ, ভারতের গ্রাম জীবন, সান্তা, 
পরিষত-পন্তিকা, বর্ম ৬৮সৎখাযা ১-৪১ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ , [70719 
1৬131106, ৬711206 0০07117117111255 1 (150 125 01. 

9/65,1710007), 18995 1317 354017- 01701], 1176 

11017 ৮7110£6 05071774720, 1,501001)7, 189০: 8৯, 

বি. ১0111৮৭5 11010 5 (11265, 091৩0 0৭, 1990 ) 

17010, : (07545 1২610761901 ॥ 10101 7) ৯৯17111110 

৬1110601701, 010009, 1901 5 1১00116৭ 007 

[)1৩1৭1012, 0৮০11106170 01 11112, ]খহোক 1969, 

[211)1, 1904 

ঞ্ সঃ 

বন্য ভট'৮ য 

গ্রামৎ সংগীত 

গ্রামদেবতা পল্ীবাী জনদাপারণের পুজা গাঞ্শেব 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ৫চশিত দেবদেবীব সহিত 

গ্রামদেবতা নামে অপব এক শ্রেণীর পেবশাদ পল্লা পুচলিত 

আছে। গ্রামদেখতাদের সংখ্যা অগণিত ইচ্াদর 
মধো নাম, কপ, প্রতীক ও পৃর্দাবিধিব বহু বৈণিকোব 
মধোও কতকগুলি একা দেখিতে পাওয়া যায়। আঞ্র 
উন্তব ভারত ও দাক্ষিণাতোব মধোও কিছু প্রতিপদ চোখে 

পড়ে । 

উত্তর ভারতের গ্রামদেবতাব মধো সন্ু, স্ুর। হাহ, 

নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক ; মাপ, বাঘ, হ্চমান, [চল 
ইতাদি পশ্তপাখি; ভূত-প্রেত, ডা কণী যোগিণী, 
বেঙালাছি ; ভীম, ভীন্ম, ছার-গৌোসাই, ক্ষে্পাল। সুরা 
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গ্রাহদেবতা 

ভাণ্েশ্বরী, বনছু্গ', শীতপা, গুপাদেবী ইভাদি বহু দেবতার 
সমাধেশ দেখা যায। হহা বাঠীত অপঘাতে মৃত ব্ঞ্ি'র 
আত্ম) ইঙাপি তো আছই। 

দাক্ষিণাতশো গাচীন জ্রাবিভ স্ভাতার প্রভাববশতঃ 
ছুই চাঁরিটি খা ক্রম ছাড়া অধিকাশ গ্রাথদেবতাই আী- 
জাতী । হাহাদেব নামের সঠিত আহ দেব দেখীগণের 
শামের কোনও সান্তা পাদ্যাযায শা, যথা - সুত্যালাম্মা, 
মামিলাশ্া, চিল্গিনঙাম্মা, মারিমান্া ইঠ্ঠাদি। অবশ্ব 
অনেক সময় আয দেবীদের নামাস্থর খলিয়া বা কোন৪ 
পৌগাণিক দেখ দেবীর সহিত ইহাদের পাম যুণ্চ করিযা 
বর্ণনা করা হইযা থাকে । উদ? ৪ দ্মণের এই মাঝলিক 
বৈষমাব্তী৬ ঘে এক।খপি পাঞুবা যাথ "তাহার বিববণ 
মোগঢামুটি £হকপ : ১, গ্রামদেবশাব গুতোকটিই স্থানীয় 
দেবতা, সবভাবতহীয পাহন। ইহাপ্ণ পূজা ৪ তি নিজ 
নিক্গ গ্রাপ্মব পো স্যার ১, হই দেবশাছেব কিছুল'খাক 
শান্ত গ্রকু তব, কিছু উগ গক্তিব | মানব প্রকৃতির সহিত 
ইহাদের গ্রকুত্ির জনেক মিবকনিত হঘ যথা - ন্ম্ত অল্প 
কটি ব্চাতি খটিলে অথবা ধীঘ দিন ইহাদের পজায শিব ন 
থাকিলে ইহাবা কুট হন এক বোগ,শোক, অপম় চা,মডক, 
প্রারুতিক ঢুন্ধাগ ইতভাদি ঘট হন ইহারা বোষ পকাশ 
করেন , খন পুজা, বলি, খান ত ই ভাদিব ছারা ইহাদের 
শান্ত 9 ভুই বলিতে ভয় । জ্ঞান, ভ%% মোক্ষ তত 

উদ্ডাধ অপেক্ষা গ্রামের ঠৈনন্দিণ জীবনযারা ৪ গ্রাম 
বাঙাদেব সাধা বণ নখ দুখ) অভাব অরিষোগ,তখাগ আবেগে 

লইগাহ ঠাঠ।"দর মপ্দক | খসলের 205 বন্ধযাত, বোগ- 
শোক,যভামাবা ভুত প্রেত পি বচাজ এর আক্মণ হইত রক্ষা 
পাগমাল জণছ ইভাদের পুজা কর। হ5৭া থাকে ৩ আনেক 

সমবে গ্রালের গাব বিশ্ষ কোনও মুটির পরিবত* নালান্ধপ 
প্রতীক ব্যণলঠ ভয। বিভিন্ন কাব ৪ পরিমাপের 
একটি বা একাধিক হণ্ডি কিশব। পাথব, কোনন্ মন্দিরের 

'ভগ্রাবশেষ হইতে সগুহী হ খোদাই কর পাখবেক টূকরা, 
মাটিতে গ্রোবিত বশা) ঘট), কলন, প্রদীপ, হাতি বা 
থোডার মু, মাটির কথেকট টিপি ইভা|দি বহু দৈচিত্রাময় 
প্রতীকের প্রচসন দেহি” পাও্থা যায ৪. এই দেখঠাদের 
আবামন্থপ সম্পর্কেও ব্ষয়োর অন নাই । দেবস্বান 

কোথা 9 বা ছোটখাটে। মন্দিরে হলা, কোথা ৭ বড 

'একটি বুলুপির মত, কোন কোনএ গ্রামে চালাঘর, 
কোখাও বা শুধু পাথও দিমা পেবা একটু জমি, কোথাও 
বড ক পাথর সাজাইযা খোপের মত ঠঠয়ারি স্থান । ইহা 
ব্যতীত মাটির বেদি, বটঅশ্বখ গ্রভৃত্ঠি গাছের তলা, অথ! 
বড় বড কয়েকটি শাল প্রভৃতি গাছে সম ইত্যাদি স্থানে 

গ্রাস্মান, হের্মান গুন্থেষ 

গ্রামদেবতার আবাস কল্পিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ 

গ্রামের দক্ষিণে দেবমন্দির পির্মাণ নিষিদ্ধ । কিন্কু গ্রা- 
দেবতার ক্ষেত্রে এ লিষম গ্রযোগ্জা নহে ৫. এই গ্রাম- 

দেবতাদের পুজার জন্য কোনও বিশেষ পুণোহি-শ্রেণী 
দেখা যায না। প্রা শ্েব্েই দেখ! যাখ 'অন্পৃশ্য' জাতীয় 
অথনা উপজাতির অগ্তগত অরাঙ্গণ পূজারী এই সকল 
দেবতার পূজায় অংশগ্রহণ করে, যখা ভুইয়া, মুচী, 
মুসলমান, দফালী, দোষাদ, মডিগা, মাল, চেরো, বৈগা 
ই৩াাাদ। ব্রাহ্মণের বিতিন্ন জাতি এই মকল পূজায় 

যোগ দিযা! থাকে , অনেক ক্ষের়ে বলির মানস ঠাহাবা গ্রহণ 
করে না। হহার একটি কাৰণ ধৃপ খুনা, মা ওপ চাপ 
ইতাদি শুদ্ধ উপচাবের সহি, খাক্ষণ প্রথায় নিষিদ্ধ মোবগ, 
শুকর) মাহষ বলি অনেক সময গ্রাম দবতাৰ উদ 

শিবেধি ত হয। পৃজা-পদ্থ হও জাধারণ প্রচলি * ধেব ণীর 
পূজা পদ্ছতি হহতে বন্তপা"শে পথক ৬ গামাদণ পার 

পূজাব কোন? শিপিষ্ট দিন ক্ষণ নাহ, গুহ এক বংসর 
পর পর, অথবা যখনই স'ঞানক বাধি, মঙক বা দেব" 
ছুধিপ।ক দেখা দেয় ভখনহ কেবশ পুঙ্গাব পাবস্থা হ৭। 
কিনা বত্সবান্তে ফসল কাটা শেষ হনে যখন চাবী- 
গৃহস্থের 'অপেক্গাকক 5 হাঠিধের সময় পথনহ কোনও এক 

দিনে পৃ্গার আফোচণ হয। 
(51৩ লেন 

গ্রাস্মান, কের্মান গুন্থের (১৮৯ ৭৭ হী) হানা, 
তাক, স্ব তড দর গলি তপিধ | বাটিক সমু পা বৃলে 
স্টেটিন শবে ১৮৯ খ্রীষ্টাতদব ১৫ এপিশ গ্রাসমানণ 

এব জন্ম হয়। ইহার শিঠা ছিনেন গাহাতর ঘণ্াাপক। 

গ্রামমান ১৮ বংসণ বধমে বেশিন বিশ্ববিছ্বালবে ৩ বন্সনে 

পাট মমাপণ কপিযা পেটিনে বিবিবা আছেন এপ লাশ, 
গ্রীক ও গণিতের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন । কিছাদন 
বেলিণ উপ্তাহিযাপ শ্বপে শিক্ষকতা করার পব তিনি 
বিখাত গুটো স্ুলে গণিতের অধ্যাপকপদে শিবু হন। 
তিনি আমবণ এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

গ্রান্মান ছিলেন মেক'লের একজন শ্রেষ্ঠ গাণিতিক | 
তবে ভারতখালীর নিকট ল'্কৃতজ তাষা ৩ববিদ্-রূপেই 
ভাহার সযধিক খাতি। 

১৮৬৩ শ্রীষ্টান্দে তিনি ভাষাততত্ব বিষয়ে একটি হর 
উদ্চাবন করেন । উহা গ্রাস্মান প' থা গ্রাস্মান হু হিলাবে 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। সংস্কতই ইন্দো-জার্যান গোঠীর 

আদিভাষ1--- এই তাৎকাপিক ধারণার পরিবর্তন মাধনে, 

সংকি্ ভাবার মধ্যে ধ্বণি-পবিব্র্তন বিষয়ে গ্রাস্মানের 
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শ্রাযানভিল-বার্কার, হালি 

আবিষ্কৃত শ্হ্টি বিশেষ কার্ষকর হইযাছিশ। গ্রাসমানের 
গ্রস্থাবলীর মধো খগ্বেদেব অভিধান ( “ভোবটেপ বুখ তম 
খগ্বেদ' ) ধিখযাত এব ছুই খণ্ডে প্রকাশি* (১৮৭৯ ৮১ 
ঘর) খগাবদের অন্ভবাদও '্ঠাহার স্মব্ণীয কীতি। ১৮৭৭ 
শ্রীষ্টাকের ১৬ সেপ্টেম্বর গ্রাসমানের মতা হয। 

ব্রগ।শন্দ ৩৪ 

গণিভবিগ্ঠায় গ্রাস্মান কুত মোলিক গক্ষেণাবলী 
কাহার মুঙ্ঠার পর গ্রন্থাঞ্াবে প্রকাশিত ও সমাতু  হয়। 
বিন্দু, রেখা ও তলের বিঙ্গেষণে তিশি পাহবনিচস আবিদ 
সমাকপনের ( ক্যালাকিউলাল ) পদ্ধতি গ্রুযোগ কবেন। 

[নি স্ানাঙ্কের (কো অডিনটল ) সাহাযো গত দেশর 
উপ দেশ খ্াপন করার পদ্ষতিবদ আবিষ্ধ”। ঠাহাকে 

আপুণিক বীজগণিন্বে অন্য হম প্রবর্তক খণাহয। 2াহার 
গবেষণার খপেহ পরব শী কালে এতবঢর খিশেষণোর 
'াণবদ্দাব গম হইণাছে। 

অন্ধতাশ সেন 

গ্রয।নভিল-নার্কার, হাজি (১৮৭৭ ১৭৪৬ শ্রী) একক্দণ 

€ পিদী [বাটন লাতাবাব। অভতদতা নাঙাপব্চাণক এ 

সমাত1১-। ১৮৭৭ গানকে ২৫ পতেম্বর গুলে তাহার 
জন্ম । ১০৯৯ হ্রীঞাক 15 মাগুট |খযেচাব গহ্যাল 

পাচা * সিল কেন্দে যোগদান করেন 2 ১৮৪২ 

ধাচাঝ চা. স হবি পপিচালনায লঞ্্নব নাট্যমানায 
মানুপবাশ কবেন। থষ্টান্দ [নি পঞ্চানন 
পরীক্ষা" সন্থ। হলিজাশীখান স্েজ সোসনইটি* (যাগদাল 
করিত] ৯হা খায় পোবেল এব হি গকাঠাগ ।সটশ 

"াটাশখলান সঙ্গাবকার্ ত্রতী হন ১৯১৪ খীষ্টান্ 

তিনি কোটি বিযাাবক পরিচাললা গ্রহণ করিয়া ইববশন, 
গঞ্জ এয়াদিঃ মেঢারলি' ক, মেজ কিল্ড গিলবার্ট মারি রতি 

গীক নাটকের তন্ঠবাদ এব" বানণর্ড শ এব কিছু নণ্ন 
শাকের লহিঠত দ্শকদিগের পবিচঘ ঘটান। শিক্গের 

াটকগুলিন-ধি ভষলি ইনহেকিটেনস (১৯ শ্রী), 
প্রুণেলা' (পবেন্স হাউলঘাানের সই ত যুশ্ম বচন| ১৯ এ 

বব), “ছযস)' (১৯০৭ খ্রী) এব" “দি মাড্রাম হাস 
(১৯১* শ্রী) তিনি এই থিয়েটারেই প্রযোজনা করেন। 

তিনি শেকস্পিয়ার এব “দি উইন্টার্স টেল এবং 
'টুষেল্ফথ নাইট”-এয প্রযোজনায় প্রচলিত আডঙ্রপূর্ণ 
দৃশ্টসন্জা ও অতিনাটকীয় কথনভঙ্গী ত্যাগ করিয়া ফাকা 
মঞ্চে জ্রাত কখোপকথনের রেগযাজ প্রবর্তন করেন। এ 

বিষয়ে ভাহাকেই যুগ-গ্রবর্তক মনে করা হয়। 

৬৯৬০৪ 

গর্যাগু উ্রাঙ্ম রোড 

প্রথম মহাযুদে বেচ ত্রসে অংশ গ্রহণ বরাণ পর 
গ্র্যানশুল বার্কাৰ আব নাঢাশাপার প্রশাবতনণ কন্নে 

নাহ । পারাতে (পা।রিস) বলপাল করিয়া তিন পণাত্য 
£৫েফেসেম টু শেক্সপিযার' (১৯২৭ ৪৫ থ্বী) প্রকাশ 
কবেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টান ৩১ আগস্ট পাপীতেই ভাহার 
মুভ হয। 

দ্র 011%0165  8০17]00)0) 0014007, 119169 

07017৮1110-1341161, 09001911486, 1956 

উপল কত্ত 

গ্রযাঞ্ড ট্রাঙ্ক রোড যোডশ শতকে আশান সম্াও 

শেখ শাহ, ক $ক গঙ্গা নদীর উপকু নব শী নালা দেশ হতে 
দিল্লী গাপ্থ ম'ধোগকারী এক স্দীঘ ব্াল্ঞা নিছিত ভগ | 
এহ নাল্তা্ পরব শ কালে গ্রাণ্ড উ্রাঙ্ক বোড নামে 
পরিচিত হয়। 

হ£হাকে বাসা দেশেল সোনার লা হইতে আগু।, দিভী 
৪ লাহোর আরিনধম কবিখা সিন্ধু দেশ পান্থ বিস্তৃত বরা 

হয | পথচাবদের ক্বিধার্ষে শের শাহ, এই পথেব ঈভয় 
পার্খে নানা গুকার বক্ষবোপণ এব ধিআমাগাব ও 

সরাহথাপা গুভতি স্বাপন কন্ষাগছিল্নে। 
বুটিশ যুশ ল ডালহো ল দেশরক্ষায় সৈনিকদের 

প*্বিধি সইজ করিবার গুয়ছস এব ডক লওব্রাাহর 
আ'্বধার্যে এই রাশ্সাটিব উন্নতসাধনে সচেষ্ট হন। 
তিনি হহাকে কশিশশাত হহতে পপিশোষার পধস্থ 

দীর্ঘায়িত ববেনণ। ১৮৩৭ খ্রঘ্াঝে এই বান্তাব ৬ স্বাব- 
কার্গ আবন্ধ হয এব নম দেখা হয় প্্যাগ টাস্ক 

বোড 

১৮৩৩ শ্রীষ্টাব শ্ববরি ভাব বিহরিন্ন স্কাশর সহি ৩ 

ফোগাযেগে ব্যবস্থা পাপ হিল না। যাঙ্ক 

ঞোদডিব গুম ২৩ কিলোমিটার 1১৬ মাহল) আপা 

কলিকাতা হহানে বা।রাকপুন পধন্ত পাকা পাঙ্গা হিল। 
জববন্পুব হইত মিব।ঞ্পুর এব এলাহাক প হহে 

পিন পণখন্ত বিচ্ছিন্ন ঘবস্থায কতকগ্চাল রাঙা ছিস। 

বিশ সরকার ০৮৩৯ ত্রীষ্টাকে বিভিশ্ন স্থানের সহিত 

ফোগামোগ স্থাপনের গ্াধাজনীয়তা অন্ন কর্রিযা 
এ বহলব্হ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক কেছডেব সশম্থাব পবিকল্প+। 
কবেন। 

সেই সঙ্গয়ে গ্রাণড ট্রাঙ্ক বোজের গ্রধান গুপান শ্বশ 
বিভিন্ন গেসিডেশ্ির মিলিটাবি বোর্ডের শামনাদীন ছিল । 

কলিকাতার জিলিচারি বোর্ডের উপয় বা'শা দেশের ও 

উত্তর ভারতের অংশ সংস্কাব করিবার দাষিত্ব অর্পণ করা 

শা! 

২৩৭ 



গ্রযাভিটেশন 

হয় এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাবের অক্টোবর মাস হইতে কলিকাতা 
ও দিলীর খিভিন্ন পথ-নির্যাণ এবং পুরান্ন পথ- 
'স্কাবেব দাযিত্বও ন্যস্ত হয়। সেই সময়ে ৩৭৭ কিলোমিটার 

(২৩৪ মাই) পথ পাকা কবা হয়। পরবং) কালে ভিন্ন 
ভিন্ন সমযে ইহার সংস্কারকালে পাকা রাস্তা ঞমশঃ দীর্ঘ 
বূপ ধারণ করে। যদ্দি9 প্রারস্থিক কানে এই দীর্ঘপথ- 
নির্যাণের বাঘ আহন্মানিক ৩৩ লক্ষ টাকা নির্ধারিত 
তইয়াছিল, কিন্ু কার্ধকালে ৪৯ লক্ষ টাক। নাযের পর 
ইহার গঠন-কার্ধ ১৮৭৮ খ্রীষ্টা্ধে সমাধ। হইয়াছিল। 

ভর 11761116179] 07602616৮01 17012, ৮০1 111, 

00%6913, 1908 

অশাকা1 সেশগুপ্ু 

গ্র্যাভিটেশন অভিক্ দ্র 

গ্রিফিথ, ডেভিড ওয়ার্ক (১৮৭৫-১৯৪৮ থ্রী) 
আমেরিকার প্রখ্যাত চলচ্চি॥জ পরিচালক | চশলগ্চিকার- 
রূপে গ্রিফিথের প্রতিশগার প্রথম ম্মুরণ ঘটে বার্থ অক এ 
নেশন" (১৯১৫ শ্রী) ছবিতে । শামেরিকার গৃষমুদ্ধেব 
পটভ্মিকাঘ শিমিত এই ছবিতে গ্রিফিথের ক্যামরার 

ব্যবহার, দুশ্ঠ-পবিকল্পপশ! ও সম্পাদনার কাজ চশস্চিতের 
ব্যাকরণ, 'ভাষ" ৪ প্রকরণবী৩তে বৈপ্রধিক পবিণঙনের 
স্থচন। করিল। চলগ্ছিত্রক্ষেঘে গ্রিষিথের মার একটি 
উল্লেখযোগ্য অবদান ইন্টলারেস' (১৯১৬ ত্ী)। বিভিন্ন 
যুগের চারিটি কাহ্িনীকে বলগ্ছন কবি! গ্রিখিথ এই 
ছবিতে সভাতান বিভিন্ন পযায়ে অলহিষ্তা ও সামাজিক 
বৈষধমোর চিন অঙ্গনের চেষ্টা কবেন। বক্বা ও মানবিক 
আবেদনের গভীবতাথ এও দশ্যাকল্ের বারনায সমদ্ধ এই 

ছবিকে সমানোচছের! পরশিবীর প্ুথম দাখনিক চলচ্চিত্র 
( ফিলসফিকাযাল ফিল ) আখা। দিয়াছেন। গ্রিতিথ-কত 
আরও কয়েকটি বিখ্যাত চিত্র হহপ “ত্রোকেন বুঙ্গমস্! 
(১৯১৯ ্বী), “৪যে ডাউন ঈণ্ট' (১৯২০ খ্রী), “অবৃধ্যান্স 
অক দি স্টর্ম (১৯২২ থ্রী) ও হজ ন্ট লাইফ ওয়াগ্ডার- 

ফুণ' (১৯২ শ্রী)। 
ক্যামেরার নিকট-দৃর্রির (ফোজ-আপ ) শিল্পসম্মত 

প্রয়োগ ও সম্পাদনার মাধামে ছবিতে গতিময়তা এবং 
স্থসম নাটাছন্দের শি গ্রিফিথের শিল্পবীতির বৈশিষ্ট্য । 
ইহার ফপে চলচ্চিত্রের একটি নিজস্ব শিল্পভঙ্ষিমা ও তাহার 
স্বাধীন বিকাশের পথ স্থগয় হয়। 

জমিতাত ঘোষ 

গ্রিম ভ্রাতৃয় 

গ্রিফিৎ, ব্যাল্ফ টমাস হুচ.কিন (১৮২৬-১৯*৬ শ্রী) 
প্রাচীণ সংস্কৃত গ্রস্থেব অগবার্দককপে যে কয়জন পাশ্চান্তা 

পণ্ডিত খ্যাতিমান হইয়াছিপেন, রাল্ফ টমাস হচকিণ 
গ্রিঞ্থি তাহাদের মধ্যে অগঙতম। তিনি ই শাণের 
উইস্টশায়ারের অন্তর্গ  কোবস্পেতে ১৮১৬ খ্রী্াবকের ২৫ 

মে তারিখে জন্মগ্রহণ করবন। টিনি ১৮৪৬ গ্রীষ্টাবে 
অক্সফোড হইতে বি, এ এবং ১৮৪৭ খ্রীগ্াবে এম. এ. 

উপাধি প্রাপু হন। অক্সচাডে 'আঅধ/খনকাশে তিনি 
বিখ্যাত সস্বতজ হ্োরেস হেমান উহ্ল্মন এব সংস্পর্শে 
আমেন এবং তিশিই তাহাকে সংস্কৃত সাহিতা সম্পর্কে 
অগ্রপ্রাণিত করেন। ভারতীয় শিক্ষা বিহাগে যোগদান 

করিয়া তিনি ১৮৫৩ খ্রাগ্াকে বাবাণশীব বুঈনল কলেজে 
ইপ্বেজী সাহিনোর শধাপক শিমুক্ হম] আসেন। 
১৮১১ খ্রীঙ্গান্দ কুঈনস কলেজের অধক্ষেব পদে মামীন 
হন। বারানসীতে অবস্থাণকাশীনণ টিনি আচ বৎসপ 
একটি সস্কুঠ পিকাব সম্পাদনা ৪ পবিচান্ন। কবেন। 
কুঈনস কলেজ হইতে ভিনি মুল পড়শ ৭ গাধা 
শিক্ষা-সরধিকতাব (ডি পি মাহ ) 1প টন্লী* হন এব, 
মেহ কর্ধক্ষের হইতেই তিনি ১৮৮৫ শ্বীগাবে ম্মবমণ 

গহণকবেন। অবপর ণহণর পর তিনি ধশিন শাব*ব 

নীলগিব ছেলার কোটাগিবি নামক দ্বান আবন্িই জীবন 

আর্বাহ্ত ককেশ। টিশি লমানন (১৮৭০৭ শ্বী), 
ঝগ্বেদ (১৮৮৯ ন২ শ্রী), অখবারদ (১৮২৫ মন» খ্রী) 

এব বাজস(ণমি যছৰদ সাহিতার (১৮৯ খা) হপেদী 
অন্যব॥ প্রকাশ করণ । কোটাঞগবিত০৯ ৮০ বহসব বযসে 
১৯০৩ শ্ীষ্টাতজল ৭ নভেগগব শারাখ ঠিনি শেবনিশশ্বাল 
ভাগ করবেশ। ভাহাব রচিত গ্রন্থের মাধা টঘেখযোগা £ 

'ম্পেমিমেন অফ ওল হবিষান পোবেটি। (১৮৫২ গ্বা), 

পদ খার্থ অফ দি দুষব গড? (১৮৫৩ শ্বী), "সিনস 
জম দি রামাঘণ' (১৮৬৪ থ্রী) এপ" “আহডিল্স ফ্রম 
দি স্তানম কীট? (১৮৬১ শী )। 

দ্ধ 03 4৯ 1402501), 

14120125, 192 

[71110110 0110116016515, 

সতানগ্রন বলো।পাধ্যায় 

গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় ইয়াকব লুডভিগ কীর্দ গ্রিম (১৭৮৫- 
১৮৬৩ শ্রী) ও তাহার কনিষ্ঠ ্রাতা ভিলহেন্ম ( ১৭৮৬- 
১৮৫৯ শ্রী) অগ্রিয়ার হেস্ ক্যাসেপে হামাউ শহুবে জন্মগ্রহণ 
করেন। ছুই ভাই-ইমারবূর্গে আইন শিক্ষা করিযাছিলেন। 
এই সময় প্রসিদ্ধ প্ধ্যাপক সাভিনি (8৭%18779) র নিকট 

রোমক আইন বিষয়ে অনুশীলন করিতে কগিতে ইয়াকব 

২৩৮ 



গ্রি্ ভাতৃস্ 

পুরাতবের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ও নানা গ্রামীন প্রস্থ 
ও পাণুলিপি লইয়া! এতিহাসিক গবেষণা ও ভাষাতন্ব 
এবং লোককথা সম্পর্কে যথেষ্ট চর্চা করিয়াছিলেন । 

১৮০৫ খ্রীষ্টাবধে ই্য়াকব পণ্ডিত সাতিনির আহবানে 
পারীতে (পাখিস) আহার সাহিত্যিক কে সহায়তা 
ও সেইসঙ্গে মধাদুগের সাহিত্য অন্তশীলন করেন। 
১৮০৮ গ্রাষ্টাকজে তিনি ওয়েস্টঘশাপিয়ার বাজা জেরোম 

বোণাপাটের গ্রন্থশালার তন্বাবধানণের কাজে নিয়োজিত 
হইয়াছিলেন। 

ইহার পর কিছুকাপ নান! শ্বানে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দুবে চাকুবি করিয়া দুই জনেই গে টিঙ্গেনের পুস্তকাগারে 
নিয়োজিত হইলেন। ইয়াকব ওদ্িম্ন অধাপকের প1ও 

পাইলেন। পুবাতত, ভাবার প্রুমোনয়ন, প্রাচীন সংস্কার ও 

কাহিণী ইঙাদি বিষয়ে ইয়াকবের অণলস গব্ষণ। তখন ৪ 
৮চলিতেছিল। 

মধো ইবাকব ও ভিপছেল্মকে বাজরোষে পড়িযা 
গোটিঙ্গেন-্বাগ করিতে হহলে হাহান! পুনরাষ কাসেল-এ 
খিবিয়া যান । ১৮৪০ আগাৰে দুই জনে বেণিন নগনে 
অধ্যাপনার কাজে নিযুন্ত হন ও স্খানেহ তাহাদের বাকি 

জীন 'আঁহপাহি* হয়। এই সমম হইতে ভাহানা 
তাহীদর খিখাত ভাষা তন্বমূপক মিধানের কাজ আরস্ত 
করেন। 

পৃর্থবীব সকল দেশের লোকে ভাষাতরবিৎ বপিয়া 
ইযাকণ গ্রিমকে যও পা চেনে, তাহার ন্মনেক বেশি চেনে 

জার্খান উপকথা-বচখি 2 গ্রিম পাতছযকে | ১৮১২ খ্রীগ্রাব্। 
হইতে ১৮১৫ খরা শবধি ছুই জনে অক্লান্থভাবে নাণা 

গ্রন্থ ৪ পার্ুপপি পড়িয়া ৪ লোকেব মুখে গল্প শুনিযা 

উপক্থার উপকরণ সংগত কবিযাছিলেন। ১৮১৫ হ্বীষ্ঠাবে 

তাহা প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হহযাছিল, "্মাজও এই 
গঙ্থেব আদব কমে নাই । 

উপকথা সম্পর্কে ইহাব আগে কেই এমন গভীরভাবে 

গবেষণা করে নাই , ফলে নুঙণ একটি বিজ্ঞানের প্রবণ 
হইল। অন্যপিকে ইখাকবের তাষান্র বিষয়ে গবেষণার 
হারা ভিন্ন ভিন্ন কাশে ও ভাষায একই শব্ষেব উচ্চারণ 
ইতার্দি কি ভাবে ও কি শিয়মে পরিবতিত হয়, এই 
সম্পর্কে বিখাত গগ্রম্ন ল' প্রতিষ্ঠিত হয়। 

গ্রিম প্রণীত তিন খণ্ডে প্রকাশিত বিখাত গ্রামার 
একটি অভাবনীয় কীতি। এই গ্রন্থে জার্জানিক ও 
সমগোত্রীয ভাষার যাবতীয় নিয়ম এবং যাবতীয় শব, 
শব্খাংশ ও অক্ষরের উচ্চারণ-পদ্ধতির সধুষ্টান্ত উল্লেখ 
আছে। 

গ্রিয়ন, জর্জ আত্রাহাম 

১৮১১ গ্রীষ্টান্দ হইতে ১৮৬৩ গ্রাষ্টা্ধ পর্ষন্ত ইকসাকব 
প্লায় ত্রিশটি পাণিশ্াপূর্ণ গ্রন্থ ও নিজের জীবনচরিত রচনা 
কগিয়াছিপেন | তাহার 'অনেক গবেষণার কাজেই তিনি 
ভিপহেল্ম-এবর অশেষ সাহাযা পাত কাখয়াছিলেন। ভ্রাত- 
দ্বয়ের পবস্পবেব প্রতি গহীর প্রেহ সকলকে মুগ্ধ করিত। 
ইয়াক চিরকুমার, ভিপহেল্ম বিবাহ কখিয়াছিলেন, 

তথাপি একই বাড়িতে বাস করিয়া, যাবতীয় সম্পন্তি 
সমানভাবে ভোগ খ'ররা, সব চিন্তা ও দাখিত্ব সমানে 
বহন করিয়া অতি আশ্চর্য জীবন ঠাহাবা যাপন করিয়া 
গিয়াছেন। 

দ্র ৬৬. ১০17০০1:, 17161011001 31771, 02115, 1925. 

লীল। মন্তুমনাৰ 

গ্রিয়র্সন, জর্জ আত্রাহাম (১৮৫১-১৯৪১ শ্রী) 'মায়র- 
প্যা,গুর রাজধানী ডবৃলিনেব সন্িকটে একটি পল্লীতে 
ভর্জ "আব্রাহাম গ্রিয়র্গন ১৮৫১ খ্রীহ্বাব্খের ৭ জানুয়ারি 

জন্মগ্রহণ করেন। গ্রিধর্গণ ডবলিন, ৫কম্ত্রিজ ও হালে 
(জানাণি) বিশ্ববিদ্যালযে অধ্যযন করিযাছিলেন। ডবলিন 
বিশ্ববিষ্যালয়ে পরিবার কালেই তিনি সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী 
ভাষা শিক্ষা প্রবৃত্ত হন। ইগিয়ান সিভিল সাভিস 
পরীক্ষায় স্ত্তীর্ণ গ্রিয়র্সন ১৮৭৩ খ্রীষ্াবের অক্টোবর মাসে 
ভারতে আসেন। 

১৮৭৩ হইতে ১৮৮৮ ত্রীষ্া পর্যন্থ গ্রিয়র্গন বাংলা 
প্রদেশের ( অর্থাৎ সমগ্র বাংলা এবং বিহার ও ওডিশা ) 

বিভিন্ন অঞ্চলে জেশা ম্যাজিস্ট্রেট, কপেক্টর, স্কুণ ইন্সপেক্টর, 
অহিফেন-এজেন্ট রূপে কাজ করেন। কর্মজীবনের প্রথম 

অধ্যায়ে সংস্কৃন, বিভিন্ন প্রাকৃত, পুরাতন হিন্দী, মৈথিলী, 
মগভী, ভোজপুরী, ছন্িশগডী এবং বাপ প্রভৃতি কথ্য 
ভাষার অন্ুশীপনে তিনি বাপূুত থাকেন । উত্তব বঙ্গে 
অবস্থানকালে গ্রিয়র্সন কপুবের উপভাষা লইয়া আলোচন। 
করেন। সে আপোচনা খঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির 
পরঙিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৭৭ গ্রা)। গ্রিয়র্সন উত্তর 
বঙ্গের জনপ্রিয লোক-কাবা 'মানিকচন্দ্রের গান' স"গ্রহ 
কবিয়া, পরবতী বৎসরে ইংরেজী অন্ুবাদ-সহ নাগবী 
লিপিতে এব পরবে “গোগীঠাদের গীত'ও অন্গবাদ-সহ এ 
পরে প্রকাশ করেন। বিহারের পল্লী অঞ্চপে খুবিয়া 
খুরিয়] গ্রিষর্পন মৈথিলী ভোজপুী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষায় 
নিবদ্ধ পুরাতণ মাহিত্য ও লোক-গীতিব নিদর্শনও সংগ্রহ 
করেন। ভাষা বিষযে গ্রিষর্পনের আলোচনা ও ক্াহাব 
সংগৃহীত মাহিত্য-নিদর্শন বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত হয়। 
এই গ্রসঙ্ষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা বঙ্গীয় এশিয়াটিক 
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গ্রিয়র্ন, জর্জ আরাহাম 

সোসাইটির পত্রিকাধ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত (১৮৮১-৮২ 
থ্রী) 47) 17000110000) 10 0006 1৬0101111,017016616 01 

10108 5117 এবং কালকাত। হইতে স্বতঙ্গ গ্রন্থে আঞ্চাবে 

আট খণ্ডে গ্রকাশিত (১৮৮৩ ৮৭ খরা ) 98967 0৭101 
07 02101016005 0740 51494,01605 01 016 13011011 

1,07044081 গ্রিষর্ণন প্রথ/মোন্ত গ্রন্থে, মৈথিশী ভাষাৰ 

ব্যাকবণ ৪ শব্াবপী ছাড়া মৈথিপী ভাষাব শ্রেষ্ট প্রাচীন 
কবি বি্যাপতির পর্দাবপী পবিখেশন করবেন» ইহাই 
বিষ্তাপতিব পদের গ্রথম সংকপন | বিহবাবেব মোখলী, 
মগহা, তোজপুরী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার পরম্পবেব মধ্ো 
সম্পক, গুতোকের বিশিষ্ট পক্ষণ ইশা গ্রিগ্সন 
পূবৌোন্, দ্বিতীয় গ্রন্থখালিতে নিদেশ করেন | এই সময়েই 
(১৮৮৫ শ্রী) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হবাগ্ররর্গণে 
যৌবনের শ্রেষ্ঠ কীতি 31010196250) 156) এই বুহৎ 

গ্রন্থখানি বিহাবের জন-জীবনের এক "হথ্য সমৃদ্ধ 'আালেখা 
এবং গ্রামা শঙাবলীব এক অঠিনব স"গ্রহ। 

ভাবঙে অবস্থান কালেই ১৮৯৫-৯৬ খ্রীহ্াবে, জার্যানির 

প্রাচাবিগ্া-সমিতিব মুখপত্জে (2), প্রকাশিত হয 
গ্রিয়স্নের 011 576 12150791098) ০01 016 1৫09৫267 170- 

টি ডিভাগগেজঞ্া$ 1] আধুনিক ভারতীয় গ্রাষ ভাষাব 

তুলনামৃশক আলোচণায় গ্রিযর্লনের এই স্গভট অন্তত 
পথ-প্রার্শক কপে গণা হয়। 

১৮৮৬ গ্রীষ্ঠাব্বে ভিযেনাতে আন্তর্জাতিক প্রাচাবিস্বাবিদ্ 

মম্মেসন অনুষ্ধিত হইবার কয়েক বত্নর পরে গ্রিষর্পনকে 
কর্ণধার করিয়া ভারতে একটি ভাষা-সমীক্ষার সনঙ্্যা 
(11176015000 50১৩5 06 [01 ) গঠিত হয। 

ইহাতে তিনি ১৮৪৮ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টান পযস্ত, ভারতে 
ভাষা-সমীক্ষার পক্ষে পুয়োজনীয় মাল-মসলা স"গ্রন্র 
কাছে বাপূত থাকেন। 

গ্রিষর্পনণ ১৭১ গ্রাষ্টান্দে সরকারি কার্ধ হইতে অবসব 

গ্রহণ করিয়া ইংপ্যাণ্ডে ফিরিয়া যান এব লণ্ুনের শিকটে 
ক্যাম্ধারূণপে পলীতে স্বীয় বামভবনে তিনি ভবতীয় 
বিদ্যার সাধনাতেই জীবনের শেষ আটত্রিশ ব্মরকাপণ 
একান্ত ব্যাপত থাকেন । ১৭০৩ খ্রীষ্ঠা হইতে গ্রিয়র্সনের 
জীণের সবশ্রেঠ কীতি 11728156096) 06 17042 

প্রকাশিত হইতে থাকে এবং পচঢিশ বৎমরে একে-একে 
ইহাপ কুডি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহাতে ভারতে 
প্রচলিত ১৭৯ট ভাষা! ৪ ৫৪৪টি উপভীীষার বিবরণ 
লিপিবদ্ধ হইয়'ছে। প্রায় গরত্যেকটি ভাষার ক্ষেত্রেই 
গ্রিয়র্দন তাহার ব্যাকরণের একটি লাধাবণ ছক এবং 
কিছু কিছু বান্সগ্ন নিদর্শনও দিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় 

প্রিয়্ন, জর্জ আব্রাহাম 

ভাষা গুপিব কুলপঞ্জী, একই কুলের বিভিষ্ন ভাষার পরম্পরের 
মধো সম্পক, গ্রত্যেকের বিশিষ্ট লক্ষণ এবং সধভাবতীয় 
বৃহৎ পটভূমিকায় কোন্টির ০োথাষ স্থান ইত্যাদি সকল 
বিয়ই গ্রিয়পনের বিখাট গ্রন্থে পরিবেশিত হইগ়াছে। 

ইততিপুবে কোখাওড এই জাতীয় আাষা-সমীক্ষার প্রচেষ্টা 
হয পাই। 

ভারতে 'াযভাধষ। ছাড়াও অনেকগুপি অনার্ধ ভাষা 
প্রচণিত আছে, গ্রিরর্সনের গ্রন্থে এই ভাষাগুপি9 বাদ 
পড়ে নাই । অনার্ধডাষাগুপিণ বর্ণশায় ও বিচারে গ্রিষণ 
কতিপয় স্ুযোগা পঞ্ডিতেব সাহায্য পাইযাছিলেন। 
ইহাদের মধো উল্লেখযোগা নবদখের বিশিষ্ট ভারঙ- 
বিদ্ভাবিদ্ স্টেন কণো (50০) 0070৬ )1 যে খণ্ডে 
কোপ (মুনা) ও ছাবিডভ ভাষাগাপব বিণ পাঁপবদ্ধ 
হইমাছে, সেই খণ্ুটি হানহ প্রস্কত করেন। 

গ্রিষনেব বিটারে দব্দ গোষ্ঠার 'মাযভাষ| ইন্ছে। 
ইরালীয বা আখশাযাব একট স্বহগ্থ শাখা আধঙাধাণ 

অন্য ছুহ শাখার, হরানীয় ও ভাবতীয আয়ে, মধাধ হী 
কাশ্ীপী ভাষাকে গিয়পন দব্দ শাখার অগ্তসত ণকগি 
ভাষা বলিষাই সাবাস্ত করিখাছেন। ভাবত থাকিতে 
গ্রিৎর্গন কাশ্টীবী আষাণ ব্যাঞ্খণেব বিতিশ্র দিক পহথা 
)০09্রাজ্চে! 01 07645512115 50০161) 0) 136120,01- এ 9 

অগ্থঘ প্রককাশত বিিন্ন প্রবন্ধে আশলো৮শা বতেন। 

এহকপ কতকগ্চলি গ্রবঙ্গেব স'তুহ 1555995 01) [50 

(]৫গাগাযো লামে ১০৭৯ খীষ্াবে পন ও কাঁশকা গা 

“হতে প্রকাশিত হয । পরেব্যাকরণ ও শবাবলী -সবশিত 
কাশ্ীণী ভাষ।র ভূমিকা হ্বদূপ ভাঙার & 810171101 

07 116 7৩65100% 1,075456 গ্রন্থখানি ১৯১১ খাবে 

অক্কাফোড হততে ছুই খণ্ডে প্রকাশিত হয । কাশ্মাবী 
ভাষার ব্যাকখণ পইয়া দীঘকালবাাপী গবেষণার পরিণত 
ফল চাবি খণ্ে প্রকাশিত & [91০00171019 ০01 016 

[৫5107 101/08466 (১৯১৬-৩২ আ্রী)। গ্রিধ্গন 

কাশ্মীরী ভাধায় এচত কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থের ৫ সম্পাদলা 
করেন । এহরপ একখানি সম্পাদিত গ্রস্থ 7156 [৩৫511] 

[071050170 00111015176 0116 911701706121019007166 

0710 06 15207715298441,4021560, 0] 191947414 

197012252 31064 ১৯৩ খ্রীষ্টা কলিকাতা হহণে 

প্রকাশিত হইয়াছে । ই*বেজীতে, লিখিত ভূমিকা ও 
কাব্যের দারাংশ ল'যোজিও হওয়াতে এই সংস্করণের মলা 
অধিকন্তু বুদ্ধি পায়। 

গ্রিন সাধারণ মুখাতঃ অন্াধারণ ভাষাবিদ্রূপেই 
পরিচিত। কিন্ক ভারতের উত্তরাখণ্ডের আধুনিক আধ- 

২৪ 



গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি 

ভাষাগুলিতে রচিত সাহিত্য ও লোক-শীতির সংগ্রহ ও 
পরিবেশনের (কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইংরেজী অন্তবাদ- 
সহ) মৃণে ছিল যুগপৎ ভাষা-বিজ্ঞানীর ভাষা-দরিজ্ঞাসা 
ও স্রাহিত্য-রসিকের বস-পিপাসা। মধ্যযুগে উত্তর 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি তুলসীদাসের কাবা অবলম্বনে 
অধাযুগীয় সাহিতোর সারগঞ আঁলোচন1 ১৮৮৮ হ্ীষ্টান্ধে 
বিদেশ হইত্ডে প্রকাশিত গ্রিয়ঙগীনের 1176 1460,2641 

16117201110 11661061610 07 17171115601, &70৮ 56261 

16/570106 ৫0 7%1'51 1025-শীধক সন্দডে সংরক্ষিত হহইম়! 

আছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টার্খে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির 
পরের একটি বিশেষ সংখা প্রকাশিত গ্রিষর্সনের 115 
1100017) 1/67110011101 11601411160] [711187251% গ্রকুত- 

পঙ্গে উত্তর ভারতেব তথাকথিত “হিন্দী সংসার”-এর 
সাহিত্য কর্মের একখানি লঘু কোষ-গ্রগ্থ। 

মহামহোপাধ্যায় অধাকর ভ্বিবেদির সহয্োগিতাষ 
গ্রিয়র্সন মধাযুগের উদর তাবতেব অন্ত এক বিশ্্ট কৰি 
মাপিক মুম্মদ জয়সি-র পুবাতণ অব্রদীতে রচিত আখ্যান- 
কাবা পিদ্ুমাধাতা-প একটি ( অসম্পূর্ণ) সংস্করণ ৪ প্রকাশ 
করেন । এই প্রসঙ্গে গিয়পনেব সম্পীদকতায় প্রকাশিত 
বিহালীশালের অল'কারবহল কাব্য পিতসৈয়াব সঙ্রণ 
উললেৎ যোগা । 

গ্রথ্পীনের বচনাব বিষয় বিচিত্র। নব্বই বংসর 
আ।মুদ্দালেব মধ্যে পাব সন্রব বঙহ্সবই গ্রিষসন ভারত- 
বি্যাণ সাধনাতে উতশগ কবিযাছেন। ভাবতে ন্যাম 
বিবধাট দেশ ৭ তাহার বিচিত্র মানষ ৪ বিচিত্রতর জীথন- 
ধার সম্পকে গ্রিষনের বাপক্ক ৪ গতীর অভসন্ধিসার 
বাক্ময় সাক্ষা হাহাব বিপুপ বচনা-সন্থাণ। 

১৯৪১ শ্রীষ্টান্মেব ৭ মাচ গ্রিরঞনেব মৃতু হয়। 

অনিনকুমার ক।ঞজিলান 

গ্রীক সম্ভ্যত! ও সংস্কভি গত শতাবীব সণ্চম দশকে 
জার্মান পণ্ডিত শ্লীমাণ (১০3]16াযঞামাঃ ) ৪ ডর্পফেল্ডেও 
(10010£614 ) মিকেনাই 9 রয় অঞ্চলের খনন কাধের 
সঙ্গে যে অন্রসধ্ধান ৭% হয়, তাহার শেষ হুইযাছে এই 
শতাব্ধীব ব্লেগেনের ট্রয় অঞ্চলের খনন সমাধিতে (৩য় ও 
গর্ঘ দশক ) ও ইতিপবে অপঠিত অজ্ঞাত কোনও তাষায় 
লিখিত প্রাচীন গ্রীসের 1417680 3 (রেখাজ্মক খ) 
লিপির ইংরেদ পণগ্চিত ভেটিল ( ৬০১055 ) কর্তৃক 
পাঠোদ্ধারে (৫ম দশক )। এখন জান! গিয়াছে যে, 
হোমরের আকিয়ানরা নিঃসংশয়ে গ্রীকভাষী ছিল এখং 
তাহারা শ্রীষ্টপৃৰ ২০০৯ বর্ষ হইতে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে 

ভা ৩১১ 

গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি 

গ্রীসে প্রবেশ করিতে শুরু করে। ১৬০০-১১*, স্রীষ্টপূর্বান্ধ 
পর্যন্ত মিকেনাই, টিরিনস ও পিলস্ অঞ্চলে এক অতি 
উন্নত ব্রপ্ধ সভ্যতার বিকাশ হয়। 

ব্র্ধ যুগের এই মহাসম্বদ্ধ সভ্যতার কিছু পরিচয় পাই 
গ্রীক মহাকাবাছয় ইলিয়া্ড ৭ অভডিসিতে, আর কতকটা 

তাবিক আবিষ্কার হইতে । গ্রীন খন কতক গুলি 
অন্পধিস্তর স্বাধীন রাজো বিভকু ছিল। গুজ্োকটিবু 
কেন্স্থপে ছিল তুর্গপ্রাকারবেষ্টিত প্রাসাদ | গ্রনভোক 
অঞ্চলেই আমলাতন্বের প্রাধান্য, ক্রীণ্ছদাস-প্রথ। এ শরম- 
বিভাগ রীতিমত প্রচলিত ছিল। ভূমিব্যবস্থা ছিপ অতান্ঠ 
জটল। বাণাকৃতিক ও শমপুচক্রাক্কৃতিক সমাধিগুশিে 
(১17৪0 01741092191 £09৬65) যে এশখর্ধ সম্ভাবের 

নিদর্শন পাওযা যায় তাহাব সাক্ষ্য ঠোমরেব মহাকাবা 
ছুইটিতে বিগ্যমান। 

্রষ্টপূরৰ ১১০* অব্দেব কাছাকাছি গ্রীক ব'শীয় এক 
নৃতন আক্রমণকারীর দল দোরীম (10911918 )-বা সম্পবতঃ 
সমূদূপথে ( পিলস লিপির সাক্ষ্য 'অনসারে ) উন্তর-পশ্চিম 
দিক হইতে গ্রীমে প্রবেশ করে। এবার লৌহ যুগ শু+ 
হয়। কিন্তু ইহার পরে খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০-৭০* ন্মন্দ পযস্থ 
আমরা গ্রীস সঙ্গন্ধে কিছুই জানিতে পারি না, এই ঘুগকে 
প্রাচীন গ্রীসের “তমিশ্লাময যুগ" বলা হয । 

হোমবের মহাকাব্য এক নবীন সততার সমুজ্জল 
অহ্াদয দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর হইতে গ্রীক- 
( এবং তাহাব উত্তবাপিকারী ) ই ওবোপীয মভ্যল। অবিজ্খিন 
ধাবায প্রবাহিত। ইলিয়াডে দেখি মহৎ চবিনহষ্টি, 

অপূব গঠনক্ষম তা, মন্তয়া চরিত্রে গভীর ও সন্ধদয অন্ৃ্টি, 
কঠোর শৌর্ষের সঙ্গে কোমলতা ও মমতাব অপুর বিশ্বাস । 
একদিকে বীর নায়ক আখিল্লেউস বা 'আাকিশীস-- যাহার 
নিকট আতয্মগৌরবের অপেক্ষা বড আর কিছুই নাই, 
অন্য দিকে হেক্টর যিনি আত্মাভিমানকে বুহকব স্বার্থের 
নিকট অননমিত করিতেছেন । মহাযুদ্ধের আখান ধীর 
অথচ 'অপ্রতিহত গতিতে চন্যা অবশেষে একটি গা 
গন্সীর সুরে সমাপ্ত হইয়াছে । অডিপির নায়ক অপুর 
বুদ্দিনন্তার সহিত ছুটি তি ও দেবতার প্রতিখুলতার মধ্য 
পিষাও অবশেষে « শে ফিবিয়া হৃতরাজ্য পুলক্্ধার 
করিলেন। সমস্ত কাহিনীটি ইলিয়াড অপেক্ষা লখুস্থরে 
রচিত হইলেও অডিসিতে ঘটনাবৈচিত্রা অনেক বেশি 
এবং এই কারণেই ইহা এত মনোজ্ঞ । 

হোমরের দেব-দেবীগণ মানুষের সঙ্গে ঘনিটভাবে 
মেলামেশ। করেন, তাহার ভাগা নিয়ন্ত্রণ +বেন। ছুটি 
যুধামান দূপ, উভয়েরই সমর্থক দেব-দেবী আছেন। এই 
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দ্বেবতার। ছ্ালোকবাসী, বজ্রধারী স্লেউম ইহাদের রাজা। 
মানুষের অপেক্ষ। শু ক্ষমতায় ও অমরতায় ইহার! শ্রেষ্ঠ , 
নৈতিক দিক দিয়! একেবারেই নম্ব। হোমরের অখ্যবহিত 
পরেব যুগে বিওতিয়ার আক্রা শহরের হেসিওডভ-- তাহার 
থথেগুগনি' (70105608005 ) নামক মহাকাব্যে ওলিম্পীয় 

দ্নেবসভার একটি পূর্ণায়ত আলেখ্য পাওয়া যায়। কিন্ধু 
জেউস্, পোসেইদোন, অ।পোল্লো, আরেস্, হেরা, আর্তেমিস্, 
আথেনা, দেতেতের্ প্রভৃতি ওলিম্পীয় দেব-দেবী ছাড়াও 
গ্রীক দেবলোকে আর একটি পরাক্রাস্ত দেবতা আছেন, 
ইনি দিওমুসস, একজন বহিরাগত দেবতা, সম্ভবতঃ এশিয়। 
হইতে থেসের পথে গ্রীদে প্রবেশ করিযা! পরিশেষে সমগ্র 
দেশের ধর্মজগতে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেণ। এ 
ছাভাও গ্রীসে আরও নানা রকম প্রাচীন পূজা ও উপাসনা- 
প্রথ৷ প্রচলিত ছিল-- যেমন পবিত্র বুক্ষ, শিলাখণ্ড ও 
জীবজন্বব পুজা। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী হইতে গোপন 
দীক্ষাংবলিত উপাসনা! পদ্ধতির (মিহ্রি কান্ট স)-এর 
উদ্ভব হয়। গ্রীক ধর্ম বা ধর্মচিস্তায় ব্যক্তিগত মোক্ষের 
কোনও স্থান ছিল না । কিন্ত অকিক (0:01)1০) হইতে 
পিথাগোবীয (59008801691) সম্প্রধায়ের ধর্মাঠষ্ঠান 

পর্ধস্ত প্রত্যেকটিরই মে।ক্ষই লক্ষা ছিল এবং এই ধর্মানুষ্ঠান- 
গুপির প্রচুর প্রভাব গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনে পাও যায়। 
যে আত্মান্ুভৃতি ও অস্থ্বখিনতার পরিচয় আমরা গ্রীক 
ট্রাজেডির বা প্লাতোর দর্শনে পাই তাহার অনেকটাই সপ্তবতঃ 
এইসব উপাসনা (কান্ট ) হইতে আসিয়াছে । তাহা! 
ছাঁড। ছিল দৈববাণীর উপৰ প্রগাঢ বিশ্বাস, আপোল্লো 
ছিলেন দৈববাণীর প্রধান দেবতা । দেল্ফিএ আপোল্লো 
মন্দির, মহমাধিক বর্ষ ধরিয়া] গ্রীমে দৈববাণীর প্রধান কেন্দ্র 
ছিল। 

হেসিওভের অপর মহাকাব্য “এগ কায়, হিমেরা_ 
অর্থাৎ “ত্য ৪ দিনচর্যা' | ভ্রাতা পের্পেসের ডদ্দেশে 
লেখা এই কাব্যে নানা রকম ঠনতিক উপদেশ ছাড়াও 
গ্রীক চাষীর স্থকঠোর জীবন ও কৃধিপদ্ধতির পরিচয় 
পাই। এইজন্য কৰি হিসাবে হেপিড হোমারের 
অপেক্ষা নিকষ্টতর হইলেও অন্ত কারণে ইহার কাবা 
মূপাবান। 

গ্রীক সভাতা1 ও সংস্কৃতি লিটি স্টেট বা নগবরাষ্ট্রের 
সহিত আঙ্গাঙ্গিভাবে জডিত। খ্রিষ্টপূর্ব আন্লমানিক নবম 
শতাব্দী হইতে রাজতদ্তব্বের পতন শুরু হয় ৪ অভিজাত- 
শ্রেণী ক্ষমতা হস্তগত করিতে থাকেন। এখন হইতে 
নগররাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। তবে শুধু শ্রেণী-সংগ্রাম বা 
অর্থনৈতিক পটভূমিকা নয়, গ্রীসের প্রাকৃতিক ও 
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ভৌগোলিক সংস্থানও নগররাষ্ট্রেরে অভুখানের কারণ। 
উত্তুক্গ পর্বতশিখর ছ্বারা বছধাবিভত্ত এই দেশ মাকেদনের 
সার্বভৌমত্বের পূর্বে (রীষ্টপূর্ব ৩০* অব ) কখনও একজনের 
আধিপতাতুক্ত হয় নাই। 

গ্রীক সংস্কৃতি বলিতে 'মামর! বুঝি সর্বব্যাপী অগ্থ- 
সঞ্ধিৎসা, সত্যনিষ্ঠা, মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রতি অপরিসীম 
আগ্বা, তাহ।র পর কাবা, নাটক, দর্শন, বিজ্ঞান ও 
শিল্পে গ্রীসের উন্নতমানের হৃ্িশাফপা। এ সব্রই উদ্ভব 
ও বিকাশ সম্ভব হইয়াছে নগরবাহ্তিক লভাতায়-_ গ্রথমে 
ঈজিযান দ্বীপপুঞ্ধে ও এশিযা মাইণরে ঈজিয়ান উপকৃলবতী 
শহরগুপিতে, তাহার পবে আথেন্সে এবং কিছু পরিমাণে 
সিসিলি ও দক্ষিণ ইতাপীয় উপনিবেশগুলিতে । গ্রীকদের 
সর্বাপেক্ষা বড গবের বিষয় ছিল ধর্মনীতিব শাসন-_ 
শ্বৈরাচারী শাসন কখন9 মানিযা না লন্য়া। গ্রীক 
সভাতার স্বর্ণমুগের পতন পর্ধন্ত_- অর্থাৎ মাকেদনেব পালা 
ফিপিপের অভ্যুখান পর্যস্ত-_ নীতির, পিপিবন্ধ আইনের 
মর্ধাদ। গ্রীমে কখন? লুপ হয় নাই । 

আথেন্সের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠপবে পেবিক্লেসেব যুগে 
(শ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শক) মান কমেক দশকের অন্য 
গণতন্ত্র গ্রতিষ্ঠিত ছিপ । যদিও নাবী, বিদেশা ও পীতদ।সেব 
কোনও গণতান্ত্রিক বাষ্টাধিকার ছিল না, ওখাপি স্বাবীন 
গ্রীক নাগরিকদের সমহ্ের ভিওিতেই এত শহরে শিল্প 
বিজ্ঞানের চরমোতকরধ ৪ বিকাশ দেখা শ্ম্বিছিল। ম্পার্টাব 
ছিপ কঠোর অভিজানতম্ব এবং এখানে নাগবিক বাস্রাধি 
কার ও চিন্তার স্বাধীণতা ণ থাকায় বিজ্ঞান, শিল্প, 
চাককল] ও দর্শন ইত্যার্দিব কোন ৪ বিকাশ ঘটে নাই । 

অতিজাতভঙ্থের পরবে মহাকাবা ছাড়া গীতিকাব্য রচনা 
স্তর হয়। এই কাব্যে কথা ও স্বর সমানভাবেই মুখা । তাহা 
ছাড়া ছিল কোরাশ ( 01,919] ) অথাৎ সমবেত-স'গীতেখ 
গীতিকাব্য যাহাতে দলবদ্ধ নুত্য স*গীত ও ছণ্দোবদ্ধ কথা 
এক অপূৃব সাহিত্য-শিল্পলেব হষ্টি করিযাছিল-_- ইহার শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন পাই পিন্দারের (শ্রীষ্টপূৰ ৫১৮-৪৩৮ অব) কাব্যে । 
আকফ্কিপোকস ( আহ্ুমানিক গ্রষ্টপূর্ব ৭** অব) সাপফো 
বাগ্দাপ্ফা (জন্ম আশ্রমা নিক খ্রীষ্টপূর্ব ৬১২) ও সিমনিদেসের 
(গ্রীষ্টপূর্ব ৫৫৬-৪৬৪ ) নাম গীতিকৰিদেব মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য । ইহাদের কাহার ৪ রুচনার বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ট্রকরা 

₹ংশের বেশি পাওয়া যায নাই । ঝাঁকিসন্তার এইপ্রকা? 
অকু প্রকাশ পরবর্তী গ্রীক কাব্যে কখনও পাই না। 
বিশেষ করিয়া! সাফোর কবিতায় আবেগের যে নিঃসংকোচ 
তীক্ষতা দেখা যায় তাহা পৃথিবীর বহু দেশের কাব্যসাহিত্যে 
বিরল। 
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পারশ্ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (শ্রীষ্টপূর্ব ৪৯০-৪৮০ অব) 
জয়লাভ করার পর একটি নগরী আথেনাই বা আথেন্দ-_ 
গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র হইয়৷ ওঠে ( পেরিক্লেসের ভাষায় 
0১০ 9০1১০01 01 7761159 'গ্রীসদেশের গুরুকুল” )। এই 
সময়ে স্বিখ্যাত গ্রীক ট্রাজেডির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে । আজ 
ইহার অল্পই অবশিষ্ট আছে। মাত্র ৩২ খানি গ্রীক ট্রাজেডি 
সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া! যায়। আইস্খুলস্ বা ঈসকাই- 
পাসের (গ্রীষ্টপূর্ব ৫২৫-৪৫৬ অব) সাতখানি, সোফোক্লেসের 
(আহুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯৬-৪০৬) সাতখানি, এউরি- 
পিদদেসের ( আগমানিক খ্রীষ্পূর্ব ৪৮৫-৪*৬ ) আঠারোখানি 
(ভ্রাজেডি ও একখানি 'সাতির” নাটক ), আরিস্তোফা- 
নেসের ( আন্মমানিক খ্রীষ্টপর্ব ৪৫০-৩৮৫ ) এগাবোখানি 
সম্পৃ্ণ 'কমেডি'পাপ্য়।যায়। সংগীত, নৃতা, অভিনয়, সংলাপ, 
কাবা, গভীপ উপপন্ধি ও চিস্তা__- এইসবের সমন্বয়ে গ্রীক 
নাটক, বিশেষতঃ গ্রীক ট্রাজেডি এক অপুব শিল্পম্থটটি | 
পরিচিত উপাখান হইতে উপাদান ৪ চবিব্র গ্রহ করিয়া 
প্রতেকটি নাট্যকার নিজন্ব দৃষ্টি ও শিল্পভঙ্গীতে সেগুলি 
উপস্থিত কিঈছেন ৪ জমসামগ়িক জীবনে জটিপতা 
৪ সম্ঘ।/পকে বৃহত্তব পরিপ্রেক্ষিতে স্বাপিত করিয়াছেন। 
'্মাইসখুপদ ৭ সোফোরেমে ধর্মীন্ুভৃতির প্রকাশ স্পষ্ট; 
এটখিপিদেসে পাই পতনোশ্ুখ এক মহতী সভ্যতার 
আম্মপমালোচনা , যে সব প্রতায় ও নিশ্চিতির উপবে এই 
সভ্যতাপ ভিত্তি ছিল সেওপিব উপবে নির্মম সন্দেহ এখানে 
প্রতিফলিত হইয়াছে । গ্রীক কমেডিব চব্ম উৎকর্ষ হয় 
আবিস্তোফানেসের হাতে । পেলোপোনেসীয় মহাযুদ্ধ 
দীর্ঘদিন চলিবার জন্ত যে নব নেতা দায়ী ছিলেন তাহাদেখ 
তিনি ণির্মম হাতে কশাখাত করিয়াছেন। তাহার হান্ত- 
রসের পিছনে আছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীব 
অনুরাগ । আখেনীয় রক্ষণশীলভাব এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 
এই নাটাকার। সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ের জন্য তিনি 
ধাহাদের দায়ী মনে করেন __ ক্লেগুন, এউরিপিদেস, সোক্তা- 
তেস-- তীাহাদেব প্রত্যেককেই তিনি নাটকে নিষরুণ 
কঠোরভাবে ব্যঙ্গ কবিয়াছেন। আধুনিক মতে তাহার 
নাটক অঙ্গীলতাদোষদুষ্ট কিন্তু এই অশ্লীলতার উত্স সুস্থ 
বলিষ্ঠতায়, তাই ইহা আমাদের জুগ্তপ্প৷ উত্পাদন করে না। 
একেবারে শেষ পর্যায়ে রচিত নাটকের সম্বন্ধে (যখন 
আধথেন্স-সভাতার ধ্বংম আসন্ন ) অবশ্য এ কথা প্রযোজ্য 
নয়-_- এখানে অঙ্নীলতা সুস্থ নয়, ইহা আসিয়াছে বিকৃত 
রুচির প্রয়োজনে, ইহার পিছনে কোনও বলিষ্ঠ জীবনবোধ 
নাই। 

আরিস্তোফানেন ও এউরিপিদেসের পরে গ্রীক 

গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি 

সাহিত্যের হ্বর্ণযুগ অবসিত হয়। যেপান্দব ৪ তাহার 
পরবর্তী নাট্যকারদের (হেলেনিষ্টিক বা অর্বাচীন-গ্রীক 
যুগের ) মধো পূর্ব যুগের বাস্তববোধ, মহান চত্রিত্র ও গণীর 
কাব্য স্টি করার ক্ষমতা অতি দ্রুত লুপ হয়। থেওক্িতসের 
(প্রীষ্টপূর্ব ছি,তীয় শ'তক ) অথবা কাপ্সিমাকসের (আন্মমাণিক 
্রীষটপূর্ব ৩০৫-২৪৭ অব) কবিতায় আমরা নৃতনত্ব পাই, 
থেওক্রিতস দেনন্দিন শাগরিক ও গ্রামীণ জীবনের মনোজ 
আলেখা রচনা করিয়াছেন। কিন্কু জন-ক্ষমতার অভাব 
ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। 

হেরোদোতস (খ্রীষ্টপুর্ব পঞ্চম শতাব্দী ) ও থুকিদিদেস 
( আগ্মমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০-৪** ) ইতিহ্াসশাস্ত্ে প্রতিষ্ঠা 
করেন। হেরোপোতস গ্রীক ৪ পারশ্তোর সগ্রামের 
বিবরণে সঙ্গে আরও বহু গ্রসঙ্গের অবতারণ। করিয়াছেন । 
থুকিদিদেস্ প্রথম রাজনৈতিক ইতিভাস রচনা কবেন; 
তাহার অসম্পূর্ণ বচনা__ পেপোপোনেসীয় মহাধুঃগ্ধর 
এতিহাসিক মূলা আজও অক্ষর ম্বাছে। সাহিত্য ও শিল্পে 
স্বণ্যুগেধ অবলানের পরেও ইতিহাদ ও ভূগোল চর্চার 
ধারা অব্যাহত ছিপ। হেলেশিষ্টিক মুগে পোশিবিয়স্-এর 
রচিত (শ্রীষ্টপূব ২০৩-১২০ অব) রোমের ইতিহাস আজও 
আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ণণ করে। স্বাবোর ( খ্রা&পুব 
৬৪/১৩-২১ শ্রী) ই্তিহাম ও গোল আত মূলাবাণ 
রচনা। 

থালেস্ (শ্রীষ্টপূর্ব বষ্ঠ শতাব্দী ) গ্রীক দর্শনের স্ত্রপাতত 
করেণ। থালেম হইতে প্লাতে। ও আরিক্তোতল পর্যস্থ 
গ্রীক দর্শন এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় চপিয়াছে, যদিও 
দর্শনেব প্রশ্ন সমশ্তা ও সমাধান সমস্তই বহু পরিবর্তনের 
মধ্যে দেয় গিয়াছে । থালেম আনাঞ্িমান্দর, আনাক্ি- 
মেনেস, পিথাগোবাস, হেরাক্লিতস, পার্জেনিদেস, এম্পিদো- 
ক্লে, আনাক্মাগোরাম__ উহা গ্রী কদর্শনের নান প্রস্থাণের 
আদিগুক এবং ইচারা একটি ধারাকে শেষ পর্যায়ে 
পৌছাইযা দেন। থালেস হইতে আনাক্সিমেনেল পর্বস্ত-_ 
বিশ্বের উপাদান কি, পিথাগোরাম হইতে এম্পিদোক্কেশ 
পরধস্ত-- বিশ্বেব প্রকৃতি কি, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, বু ও 
এক, শাশ্বত ও পৰিবর্তনশীলের দ্বন্দের কোন ৪ সমাধান 
আছে কিনা, না থাকিলে কোন্টা সত্য-_ এই তবের 
আলোচন! গ্রীক দর্শনকে যে সংকটাবস্থায় লইয়া আমে 

তাহার একটা পরিচয় পাই। গ্রীক দশনের প্রথম পবে 
বিজ্ঞানের সহিত তাহার যে খনিষ্ঠ সংযোগ ছিল তাহ! 
এখন লোপ পাইতেছে। তাহার পরিবর্তে যে গৃতন 
দর্শন প্লাতোতে পরিণতি লাভ করিল তাহা লম্পূণৰপে 
অন্ত্মখী ও বিজ্ঞানবিরোধী এবং বস্তজগৎকে সম্পৃণ অগ্রাহ্ 

২৪৩ 
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করিয়! ফর্মস আযাণ্ড আইভিয়াজ অর্থাৎ রূপ ও তত্বের 
জগতে সতাকে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছে। প্লাতোর দর্শনে 
অধ্যাত্মজগৎ ও বুদ্ধিজগতের কোনও দ্বিকই বাদ যায় 
নাই। পরম্পরবিরোধী বহু উক্তি ও তত্বের সমাবেশ সত্বেও 
তাহার দর্শন-চিন্তা জুসংবদ্ধ-- ইওরোপীয় আদর্শবাদের 
প্রথম মন্পূর্ণ ও সুসংহত একটি বিবৃতি । তাহার বিদ্যাগৃহ 
আকাদেমিতে শিক্ষিত আরিকস্তোতগ ইন্দ্রিয় গ্রাহহ জগৎকে 
অস্বীকার করেন নাই। বরং পদীর্থবিজ্ঞান, বায়লজি বা 
জীববিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান ইত্যাদির যে আলোচনা 
তিনি করিয়াছেন, তাহার মধো বস্তজগতের একাগ্র 
পর্যবেক্ষণের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্ত দিকে তাহার 
নীতিশান্্, তর্কশান্ধ ও রাজনীতিবিজ্ঞান অত্যন্ত মূল্যবান 
রচনা এবং ইওরোপীয় চিন্তায় এগুলির গুরুত্ব বোধ হয় 
প্লাতার অনুরূপ রচনার চেয়েও বেশি। পরবর্তী হেলে- 
নিঠিক যুগের একমাত্র উল্লেখযোগা রচনা নিও-প্লেটোনিয়ম 
অর্থাৎ নব্যপ্লাতো-প্রস্থান এ প্লোতিনসের রচনা (২৯৫- 
২৬৯৭* শ্রী) ইহার মূল প্রশ্ন : মাঘ কিভাবে 

ঈশ্বরান্তভূতি বা অথগ্রান্থভৃতিতে পৌছিতে পারে। 
প্রাথমিক গ্রীক দর্শনজিজ্ঞাসার সুত্রপাত হয় ইগনিয়ার 
থালেসের সহিত-_ প্রাতো, আরিস্তোতুল ও প্লোতিনম -এর 
চিন্তা ও রচনায় গ্রীক দর্শন বহু পথ পরিক্রমা করিয়া 
আসিয়া সম্পূর্ণ অন্ত পথ ধরিয়াছে, বিজান ও 
বাস্তবকে বর্জন করিয়া নৃতন চিন্তার ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে। 

বিজ্ঞানেও গ্রীকজাতির দান অসামান্ত । গণিত শাস্ের 
কুচনা করেন পিথাগোরাস (শ্রীষ্টপূব ষষ্ট শতাবী )। 
এউক্রিদেস (শ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অবের কাছাকাছি ), পেগার 
আপোরোনিয়স (প্রীষটপূর্ব ২৬২-১৯ অব) এবং আকিমেদেস 
( আহ্ুমানিক গ্রীষ্ পূব ২৮৭-২১২ অব) গণিতের বিভিন্ন 
বিভাগের চর্চা করিয়া গণিতচিস্তাকে অতি উচ্চস্তরে 
পৌছাইয়া দেন। সামস্এর আরিস্তার্কাস (গ্রীটপূর্ 
৩১*-২৩০ অব) কোপান্রিকাসের আগে পৃথিবীর হ্ুর্য- 
কেন্দ্রিক পরিক্রমণ অন্থমান করেন । হিপ্লোক্রাতেস্ [শীষ্পূর্ 
৪৬৯-৩৯৯ অব্) চিকিৎসাশাস্ত্রকে কুমংস্কারমুক্ত করিয়। 
বৈজ্ঞানিক ভিত্বিতে প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ যুগে গালেন 
(১২৯-৯৯ শ্রী) মোটামুটিভাবে এই ধারার বাহক। এ 
কথা বলিলে ভুল হইবে না ঘষে গ্রীকদের পর রেনেস্সীম বা 
ইওরোপের পুনর্জাগৃতির যুগ পর্যস্ত ইওরোপে বিজ্ঞানের 
আর কোনও বকম উন্নতি হয় নাই বরং অবনতিই 
ঘটিয়াছিল। 

গ্রীক স্থাপত্য, তাস্ব্য ও চিত্রকলার স্থত্রপাত ্রীষটপূর্ব 
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দশম হইতে অধ্ধম শতাব্দীর মধ্যে। গ্রীক সংগীত অতি 
উচ্চস্তরে পৌছিলেও ইহার অতি অকিঞ্িৎকর নিদর্শনমাত্র 
অবশিষ্ট আছে। মৃুৎপাত্রে অঙ্কিত চিত্র ছাড়া গ্রীক- 
চিত্রকলার আর কোনও নিদর্শন নাই। এই শিল্প অতি 
অল্পকালের মধো আশ্চর্য উন্নতি লাভ করে এবং বাস্কবতা, 
বিষয়-বৈচিত্র্য ও রেখার সাবপীলতায় আজও আমাদের 
বিন্ময় উদ্রেক করে। গ্রীক স্থাপতা ও ভাস্কর্য সত্যই এক 
অপূর্ব কীত্তি। কিন্তু অতগ্র অবস্থায় কিছুই পাওয়া যায় 
না, যেটুকু খণ্ডিত অংশ পাওয়া যায়, তাহাও নিতাস্ত 
সামান্ত। আথেন্সের নগরছুরগ আক্রোপোলিষে যে 
স্থাপতাকর্ষ আছে তাহা সৌন্দর্যে ও গন্তীর মহিমায় 
'অবিনশখবর | পার্থেনোন আজও আমাদের স্বপ্পামু অথচ 
বলদুধ আথেনীয় সাআাজোর গৌরব ম্মরণ করাইয়া দেয়। 
পেন্টেলিক মর্মবে নিসিত এই দোবিক মন্দিরটি সুর্ধালোকে 
স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া গঠে কারণ মর্মবের মধ্যে মধো 
লৌহস্তব আছে। গঞ্জন্ত ও স্বর্ণে রচিত ফেইদিয়সের 
স্ দেবী আথেনার মুত্তির অঠরুতি পাওয়া যায়, মুলটি 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে । পার্থেনোনে মর্দিবরের একটি অবয়বে 
আথেন্সের উপর আধিপতভ্োর জন্য আথেনা ৪ পোসেই- 
দোনের সংগ্রাম) অন্য দিকে উত্কীরন আথেনার জন্ম 
চারি দিকে দেব-দেবীগণ মুগ্ধবিশ্মিত নয়নে চাহিয়া আছেন। 
খ্রীষ্পূর্ব ৪৩৮ অব্ধে উত্পগীকৃত এই মন্দির সংশ্িন্ন অথ 
কতকগুলি স্বিখ্যাত মন্দির ও অন্য ইমারত আথেনীয় 
সাম্াজোর ৪ 'ভাবধারার গৌরবের প্রতীক । স্থাপত্য 
শিল্পের পির্শন হিসাবে আণেনেন দিওঠপস প্রেক্ষাগৃহ এবং 
সিসিলি দ্বীপের মিরাকুম নগরের (আনুমানিক শ্রীপ্ঈপুৰ ৪০০ 
অন্ধ) ও গ্রীসের এপিদোরস-এর প্রেক্ষাগৃহগয় (আনুমানিক 
্রীষ্টপূর্ব ৩** অব্দ) উল্লেখযোগা । গ্রীক শিল্পের স্ব্ণযুগে 
ত্রঞ্জে যে সব নিরাট বিবাট মৃত্তি নিত হইয়াছিল সেগ্ুপি 
সম্পূণ ধ্বংস হইয়াছে বপিলেও হয়। রোমান আমলে 
নির্মিত যে মর্মর অন্ুকৃতিগুপি পাহয়া যায় তাহা হইতে 
মূল শিল্পক্লতিগুলি সম্বন্ধে আমাদের সামান্যই ধারণা হয়। 
প্রার্িতেলেসের অতিবিখ্যাত ক্রিম দ্বীপে গ্রতিষ্ঠিত 
আফ্রোর্দিতির ব্রঞ্ক মূর্তির একটিমাত্র প্রস্তর অন্ককৃতি 
পাওয়া যায়, তাহাও ভগ্ন। ধৌভাগাক্রমে তাহার 
শ্রীহস্তরচিত একটি মর্মর মূতি অট্লোকটা অভগ্ন অবস্থায় 
পাওয়া গিয়াছে-- শিশু হেরাক্লেস-ক্রোড়ে হের্ষেস-দেব। 
পার্থেনোন ও ওলিম্পিয়। জ্লেউসের মন্দিরে প্রাচীন গ্রীক 
ভাক্কর্ষের ভগ্নাবশেষ প্রচুর পাওয়া যায় ; দেল্্ফিতেও কিছু 
কিছু পাওয়া যায়। বর্ণনা করিয়ঠ এগুলির লৌন্দর্ষের 
কোনও রক্ধম আভান দেওয়! সম্ভব নয়। 
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গ্রীক সভাতা ও সংস্কৃতি 

গ্রীক মানবতাবোধ কত উপরে উঠিয়াছিল "তাহা 
গ্রীক তান্বর্য হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে গ্রণিধান করিতে 
পার! যায়। দেহের লাবণ্যেব সঙ্কে শক্কিব এরকম 
সংমিশ্রণ আগে বা পরে কখনও হয় নাই । বাস্তবতা ও 
আদর্শেগ এক 'অপূর্ন একা দেখিচ্ে পাই প্রাক্সিতেলেসের 
হের্সেসের দাড়ানোর ভঙ্গীতে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর 
ক্লিদস দ্বীগীয় বালকের আনপন্দগম্ভীর মুখের ভাবে, 
পার্থেনোনে উপধিঈ দেখগণের উপবেশন-ভঙ্গীর হ্ধমাম্িত 
ছন্দে। সব কিছুই নিখুত, সংধন অথচ সজীব । বাস্তব 
জীবন ও বাস্তব মাহষের মধ্যেই এই প্র্ণতী নিহিত ১ 
শিল্পী 'এই ম্মন্তনিহিত সম্ভাবনাকে প্রস্তর ও ধাত্তে 
রূপায়িণত করিয়া মাহষের জীবনকেই এক নূতন গৌরব 
দান করিয়াছেন। 

শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, লাহি তা-- প্রততোকটি 
পিষয়েই প্রাচীন গ্রীক সভাতার কীতি মহান ও অবিনশ্বর | 
শারীরিক ও আপধ্যান্সিক সপাঙ্গীণ উৎকর্ষ, মাগষেব প্রতি 
মান্য হিসাবে অদ্ধা (অধশ্া এীত্দামদের বাদ দিযা) 
আধ্য।গ্ঘিল  জ্বজগতের সমন্থব, কআপুশিক গণহগ্ধ ৪ 
গণহাঙ্িক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্বাপন, মম, সবপ্রকার 
'আতিশযা বর্জন (দি গোল্ডেন মীন_-শ্রেষ্ঠ মধাম 
পশ্থ ) ইহাই ছিল তীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ । 
ইভার মৌল দুবলভা ছিল বাজনৈতঠিক ৭ অর্থনৈতিক : 
জাঙয সহি প্রতিষ্ঠা না কবিতে পানা ৪ জ্রীতদাসের 
শমেব পর ও অনগ্রনর ক্ুধিব উপর নিল্বতা। এই 
হিত্তিব উপর কোনও মহৎ সভ্যতা দীর্ঘজীবন লাভ 
করিতে পারে না। এই সব কারণে গ্রীক স্ৃতিল 
স্বযুগন্থ ্লামু হইযাছিল। কিন্ত এই স্বল্পপর্সিবে গ্রীক শিল্প, 
সাহিতা, ধশন, বিজ্ঞানের যাহা শ্রেষ্ট কীতি তাহা নিজের 
গ্লীক বেশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অক্ষগ্র রাখিযাও চিপস্তন মানবিক 
আবেদণে এমন এক স্বরে উন্নীত হইয়াছিল যাহার 
তুলনা পৃথিবীর সভাতার ইতিহামে একান্তই বিরল। 
দ্র 360782 106101501110100501,  4১65০79183 
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তেমন 501৮1র্য 

গ্রুপ থিওরি গৃ্প থিগবিব উদ্দেন্ত সংক্ষিপুতাবে বীজ 
গশিতের রীতিগুপি (অখারেশন্স ) পর্যালোচনা কৰা। 
গথম হইতেই অঙ্বশারে সংখ্যা পছ্ধভিব সাহাব গু বেশ 
কবিতে শেখানো হয়। এথমে শেখানো হয় মোগ ৪ গুণ, 
তাহার পর তাহার বিপরীত বিযোগ ও ভাগ। এই চারিটি 
প্রয়োগই যু্িবিষ্ঠাগ্রাহ (লজিক্যাল )। অন্য কোনও 

যু্তিসিদ্ধ প্রয়োগ সম্ভব কি না এ থাকিলে এই চারিটির 
সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক ভাষাৰ বিবধণ বিশ্েণ করা 
মে'্টামুটি ইহাই গৃপ খিওনিব পক্ষয। এইভাবে লনা নৃতন 
গ্রধোগ সম্ভব। যেমন, বোটেশন "অধ কো অছিনেহস, 
যত প্রকাব ঘূর্ণন সম্ভব তাহাল পথালোচনাই ইঙ্চাব বিবন্ব- 
বন্ত। আপলে এই শান মুক্তিবিদ্ভার আমে চাবিটি জান। 
প্রযোগ পর্ধপোচনা করে ও এগ্ান্ত সঞজ্ানা গযোগকৌশল 
(অপাবেশন্স ) ফি ৪ তাহাদের কাধকারিভা বিষয়ে 
আলোচনা করিযা থাকে । গাচীন কালে গ্রীকদের এই 
বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয পা€ষা যাষ। শ্ল্পবিাম ও 
সিমেটির আলোচনায় উভাব উন্মেষ দেখা যায । 

বর্তমান কাপে 'াবুণিক পদার্থবিদ্যা ইহাব বহুল 
প্রয়োগ আছে । বিভিন্ন প্রাথমিক কণাকে ( এলিমেন্টারি 
পা়ি*ল্স) তাহাদের গুণ অনুযাষী সাজাইবাধ জগ্ত যে 
বিশ্লেষণ গ্রয়োজন তাহা এই গৃপ থিগুরির সাহাধ্য ব্যতীত 
এখন এ সম্ভব হয় নাই। 

পিন।কীশ্কর রায 

গ্রেকো) এল (১£৪১-১৬১৪ শ্রী) শ্রীষ্টর্ম-€ণোদিত 
শেঠ শিনীদের মধ্যে অন্ততম | আসল নাম: দমিশিকস 
থেয়োটোকপুলপ | ক্রীট-এ সম্ভবতঃ পোদেপা ন।মক গ্রামে 
১৫৪১ শ্রীষ্টাবে এল গ্রেকো জন্মগ্রহণ কবেন। তিনি 
ইটালীতে শিক্পশিক্ষার্থে যান এবং বিখ্যাত শিল্পী তিৎসিয়ান 
তিন্তোরেক্বোব কর্মশালায় শিক্ষানবিসী কবেন। রোম-এ 
অবস্থান কালে মাইকেলএঞ্জেলোর চিত্রাবশীৰ অভিজ্ঞঙা 
পরোক্ষভাবে তাহার রচনাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল । 

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্ধে গ্রেকো ইটালী ত্যাগ কবিষ। ম্পেন-এবর 
তোলেদে! শহরে যান। এই তোলেদোই ঠাহার অবশিষ্ট 
জীবনের কর্মক্ষেত্র হইয়াছিল। 
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গ্রোটেফেও্ড, জর্জ ফ্রেডরিখ 

এল গ্রেকো-এর চিত্রগুলি অধিকাংশে খরষটধর্মের 
কাহিনী ও ঘটনাবলীর রূপায়ণ হইলেও মৌলিকত্বের গুণে 
সেগুলি এক্সপ্রেসনিস্ট শিল্পের মহা অবদান হিসাবে 
আধুনিক রুচি অনুযায়ী বসোত্তীর্ণ রচনার মর্ধাদা পাইয়াছে। 
তাহার অঙ্কিত পো্রেট ও ল্যাগুস্কেপ কেবলমাত্র বাক্তি- 
বিশেষের বা নৈসগিক দৃশ্ঠের চাক্ষুষ কূপের প্রতিফলন নয়, 
স্বকীয় অভিনব এই চিক্ররূপ বাহ্ আক্কতির গভীরে জীব- 
স্বভাব ও সন্ত্রার অনুভূতিকে যেন দর্শকের চোখে ও অন্তরে 
উদ্ভামিত কারয়া দেষ। বারোক-শিল্পের চর্চায় বস্ত ও 
বাক্তিবিশেষেব প্রতিন্ূপকে মুখ্য স্বান দিয়া চিত্রবচনায় 
তাহাকেই অগ্রণী দেখা যার। তাহার ছবিগুলির 
অধিকাংশই গাঁ বঙেধ উপর হাপক। রঙের আবরণে স্বচ্ছ 
ও উজ্জল এবং তাহার তুলিকা-সম্পাতের ম্পন্দনময় মৃর্ছনা 
ইম্প্রেসনিস্ট চিত্রশৈলীর অস্কনবৈশিষ্টোর যেন পৃধাভাষ। 
মানবশরীর ও তাহার পাবিপা্িক জ্জাকে চিত্রসংগতিব 
অভিপ্রায়ে অতি দীর্ঘ ও লীলাধিত শঙ্গিম। দেওয়ায় তাহার 
চিত্রগুলি একাধারে গতিতরক্ষোচ্ছপ ও আধ্যাত্মিক ভাব- 
ব্যগনায় সমাহিত হইয়াছে । পৃথিবীর বছ শ্রেষ্ট শিল্প- 
সংগ্রহশালা, গ্রাসার্দে, গির্জায় তাহার রচনা-সন্গা4 
₹রক্ষিত রহিয়াছে । তোগেদোব 'সান্তোতোমে গিজ্জায় 

কাউণ্ট ওব্গাথ-এর সমাধিদানের ছবিটি তাহার শ্রেষ্ঠ 
রচণাবলীর অন্ততম হিসাবে জগদ্বিখাত । যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও 
ধনলাভ কর! সত্বেও রাষনৈতিক বিপর্ময়ে ঈগীবনেৰ শেষ 
অধ্যায়ে দরিদ্রদশায় ১৬১৪ খ্রীষ্টাবে গ্রেকোব মৃত্যু ঘটে । 

চিন্তামণি কর 

গ্রোটেফেওড, জর্জ ক্রেডরিখ (১৭৭৫-১৮৫৬ শ্রী) 
জার্মান প্রত্বলিপিবিশীরদ্। ১৭৭৫ গ্রীপ্বান্ষেব ৯ জুন মুনডেনে 
জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে গোট্রিক্ষেন শহরে 
বিগ্াভ্যাসের পর ফ্াঙ্গফুর্ট জিমন্যাসিয়ামের কনরেক্টর এবং 
কিছুকাল পরে হ্যানোভার জিমন্যাসিয়ামের ডাইরেক্টর 
নিষুক্ত হন। অস্কান ও উমৃত্রিয়ান ভাষা বিনয়ে গবেষণা 
কৰিতে থাকেন। পরে ব্যাকট্রিয়ার মুদ্রা সম্পর্কে তাহার 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় পাশ্চাত্তের আস্থর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
পণ্ডিত গ্রোটেফেণ্ডের যুগান্তকারী গবেদণাব বিষয়বন্ত কিন্তু 
প্রাচা-দেশীয়। 

পারন্তের বাণমুখ বা কিউনিকর্ম লিপিমালা কিছুকাল 
ধরিয়াই ই্রোপীয় বিঘ্ৎ্সমাজে নব নব চিত্তাকর্ষক চিন্তা 
ও গবেমণার উপজীব্য বিষয় হইয়া উঠিতেছিল। সেই 
সময়ে নীবুর (11১01): ) উপরি-উক্ত লিপিমালায় রচিত 

লেখম্নালার পুনমু্রণ প্রকাশ কবেন। গ্রোটেফেণ্ডের বন্ধু 

গ্রোসিয়াস হিউগে। 

টাইখুসেন এই লিপি পাঠোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া 
দ্বাবি করেন। বাণমুখ লিপিমালার জটিলতা এই সময়ে 
গ্রোটেফেণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮০* সালে গ্রোটেফেওড 
গোটিঙ্গোনের রয়াল সোনাইটিতে এই বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন পারমিক পিপি 
সম্বন্ধে তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 10673610286 2 

1571251296101 161 1207561011017150767 161156100 

প্রকাশিত হয়। ইহার ৩ বৎসর পরে তিনি বাধিলোনীয় 
প্রত্ুলিপি বিষয়ে গ্রন্থ (13686 3610206 21 51141462101£ 
061 130৮9101050 7৩611501710) বাহির করেন। 

বাণমুখ প্রত্বুলিপির প্রথম পাঠোক্ধারকারী বশিয়! 
গ্রোটেফেও্ড চিবম্মরণীয় হইয়া আছেন। 

সভঙ্রকুমার সেন 

গ্রোজিয়াস হিউগৌ (হইগ্ দা গৃট, [701৫1 
0০ 3:90) ১৫৮৩-১৬৪৫ গ্রী) জন্মস্থান হপ্যা্। 
শৈশবাবস্বা হইতেই মেধাবী হিসাবে সঞ্ণের ঘৃষ্টি 
ক্মাকর্ণ কবেন। পনব বৎসত্ব বয়সে 'ডষ্টৰ অফ ল' 
উপাধি "অর্জন করেন। কিছুদিন আইন ব্যবসায়ে শিপু 
থাকাধ পর 'তদানীস্তন রাজনৈতিক ৭ ধর্মসম্প্রদায়-সং কান্ত 
দ্ন্দে জড়িত হন। ইহা ফলে ১৬১৮ আষ্টাবে যাণজ্জীবন 
সশ্রম কারাদণ্ডে দর্ডিত হন | কিছুদিন পবে ১৬২১ শ্রীষ্টাবে 
স্ত্রীর সাহায্যে ৪ পরামর্শে কারাগাৰ ₹ইতে পলান 
করেন । ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্ানিতে তাহার মুহা হয়। 
- ভাহাব জ্ঞানের পিপি ছিল অত্যন্ত বিভ্বুত। ইতিহাস, 
ধর্ম, আইন, রার্রবিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যার্দি বিভিন্ন বিষয়ে 
তিনি বুাৎ্পর ছিলেন। পীষ্ট্বিজ্ঞানে সাভৌমস্ব ও সরকার 
সম্বন্ধে তাহার নিজন্থ মত ও ভাবধারা ছিপ। তাহার 
মারে লিবেরুম (21976 110 ১৬০৯ শ্রী) ও 
দ্য জুরে বেলিআক পানিল” (122 76 61114 

7705, ১৬২৫ শ্রী)_- গ্রস্থ ছুইটি উল্লেখযোগ্য এবং 
সর্বজনবিদিত। এই ছুইটি গ্রন্থের জন্য তিনি আজও বিশ্বে 
আন্তর্জাতিক আইনের জনক হিসাবে খ্যাত আছেন। বিশেষ 
করিয়া দ্বিতীয় গ্রস্থটিতে আন্তর্জাতিক আইনের একটি 
বিশেষ রূপ দেখা যায়। আন্তর্জাতিক আইনকে তিনি 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন : প্রকৃতির আইন হইতে 
জাত ও মন্রস্সষ্ট। প্রকৃতির আইনধক তিনি ধর্ম-সংস্কারের 
কবল হইতে মুক্ত করিয়! মানবের, গ্ায় ও সত্য-বুদ্ধির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং 'আস্তর্জাতিক আইনের 
এই উৎনের উপর তিনি অধিক গুধ্ত্ব আরোপ করিয়া" 
ছিগেন। তাই আঙ্জগও আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্র 
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মাইডার 

কোনও ছন্দ অথবা অনিশ্চয়তায় সত্য, ন্ানস ও নিষ্ঠা 
-প্রন্ত আইনের প্রতি আশ্ুগত্যকে “গ্রাসিয়ানিজম' 
বলা হয়। 

ম্থবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় 

গ্লীইডার বাতাস অপেক্ষা ভারি ইঞ্জিনবিহীন এবোপ্লেনের 
মত একপ্রকার উড্ডযন যন্গ। বেলুনে চডিযা আকাশ- 
ভ্রমণ কতকটা সাফল্য লাভ করিখার সমযেই বাতাসে ভর 
করিয়া উডিযা বেভাইবার জন্য কেহ কেহ প্রসাগিত 
ডানাযুক্ত উড্ডয়ন যন্ব নির্মাণে উৎসাহিত হইয়া ঠেন। 
১৮৭* খ্রীষ্ঠার্ধে ল্য ব্রি (1.০ 9৯) নামে একজন 
ফবামী নাবিকই বোধহয় সর্বপ্রথম ছোট একটি হালকা 
নৌকার মত আসনের সঙ্ষে ডানা জুভিয়া গ্রাইভার নামে 
একটি উড্ডয়ন ষন্ব নির্মাণ করিয়া সাফল্যের সঙ্গে আকাশে 
উড়িযাছিলেন। অটে। শিলিয়েন্টাল ও তাহার শ্রাতা গুস্তাড 
১৮৬৭ গ্রষ্টান্দ হইতেই বাতাম অপেক্ষা ভারি যন্থের সাহায্যে 
আকাশে উড়িখার জন্য নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় 
ব্যাপূ £ ছিলেশ । পাখিদের আকাশে উডিবার কৌশল 
পর্বেক্ষণ এব ধাহাব] গ্রাইভারের সাহায্যে আকাশে ভাঙিয়। 
বেডাহতে সমর্থ হহয়াছিলেন, তাহাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ 
হইতে তথ্যাদি সংগ্র» করিবাব পব ১৮৯১ খ্রীষ্াবৰে তাহার! 
একটি গ্লাইডার নির্মাণ করেন। উডিবার সময় পিলিয়েনটাল 
গদিণুন্' দুইটি চোঙের মধ্য দিয! বাহু ছুইটি গ্রধেশ করাইষা 
শবানভাবে স্কাপিত একটা রড ধরিয়। থাকিতেন। তাহার 
শর্দীব এবং পা দুইটি গ্লাইডারের নীচে ঝুপিযা থাকিত। 
তিনি মনে করিতেশ, প্রযোজনমত দেহ ও পদসধ্ালন 
করিয়। প্লাইডার শিয়ন্কণ ও ভারসাম্য রক্ষা কণা লম্ভব। 
এই সমস্বে পানি পিপচাবও তাহার নিজের তৈরারি 
প্লাইডারের সাহায্যে ইংল্যাণ্ডের আকাশে অনেকবার 
সফলভাবে উডিবার পরীক্ষ] দেখাইয়াছিলেশ। লিলিয়েন- 
টাপ ও পিশচার উভয়েই গ্লাইডাবে উডিবার সময প্রাণ 
হারাইয়াছিপেন। 

ইহার পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্ধে ৬৪ বৎসর বযসে অকটেভ 
ক্যানিউট যুক্তরাষ্ট্রে ্লাইভারের পবীক্গায় অবতীর্ণ হন। 
উপযুপরি পাঁচটি তল সংযোজন করিয়া তিনি একটি 
ম্াইভার নির্যাণ করেন। পরে তিণ তলের লাইডার 
নিশ্িত হয়। ইহার কিছুকাল পরেই আবার তিনি 
«কাযানিউট বাইপ্লেন' নামে দ্বিতল গ্লাইভার নির্মাণ করেন। 
এই গ্লাইডারের ওজন ছিল মাত্র ২৩ পাউণড। ইহাব পর 
আমেরিকান জন জে, মণ্টগোমেরি এবং আরও কয়েকজন 

গ্লাইঙারের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৩ 

মাল়েনাপ্, হেল্মুট ফন্ 

শ্রীষ্টান্দের ১৭ ডিসেম্বর আমেরিক।বামী দুই ভাই অরভিল 
ও উইলবার রাইটই সর্বপ্রথম ইঞ্রিনস্বাপিত গ্লাইডাব বা 
এরোপ্রেনে চড়িয়া আকাশভ্রমণে সাধল্য অর্জন করেন। 

প্লাইডার প্রসারিত ডানার সাহায্যে অল্প সময়ের জন্য 
বাতাসে ভাসিয়। থাকিতে পাবে । আকাশে উডিবার জন্য 
প্রথমত: লহ্বা দড়ি সাহায্যে গাইডারকে কোন ঢালু 
পাহাড়ের উপরে টানিষা লয়] হয়। তাহার পর দির 
সাহায্যে নীচের দিকে টাপিযা নামাইবার স্মধ আমশঃ গতি 
বৃদ্ধি পাইবার মখেই বন্ধন-এজ্জ্র খুলিযা যায় এব" এ গভি- 
বেগেই সম্মুখস্থ পাখন। ও পুচ্ছ নিয়ন্থণের ফলে উহ] আকাশে 
উঠিয়া পড়ে। পরবর্তী কালে জল হইতে উপবে উঠিবার 
জন্য গ্লাইডারকে মোটর লঞ্চের পিছনে বা ভাঙা হইতে 
উডিবার জন্য মোটব গাডির পিছনে বাধিযা দে যা হই'ত। 

গোপান্চন্ত্র ভঢাচায 

গ্লীজেনাপ্, হেল্মুট ফন (13৩17700 ০0. 015- 
5৫081) ১৮৯১ ১৯৬৩ গ্রী) ভারতবিদ্যাবিশাবদ্। ১৮৯১ 
্ষ্টাকের৮ সেপ্টেপ্বর বেলিনে জন্মগ্রহণ করেন। “ভিল্হেল্ম 
গিম্নাজিউম? বিদ্যালয়ে যোগদান কবিষা ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে 
স্কুলের শেষ পবীক্ষায় উত্তীশ হন। 

অল্প বযসে লে অধ্যয়ন কালেহ শোপেনহাউঅর-এর 
গ্রপ্থাধলী পাঠ করিয়া ভারতীঘ স্থৃতি ও ধ্যাণ ধারণাব 
একটি উজ্জ্রশ প্রতিচ্ছবি গ্লাল্লেনাপ্ এর তরণ মানসে 
প্রতিকলিত হয। প্রমগ্ভগবদ্গীতার জাধান শগবাদ পাঠ 
কবিয়া মুল স'স্কতেব পুতি আকুষ্ট হন এবং নযমাণের 
বুদ্ধের উপদেশাবলী” পাঠ করিয়া পালি ভাষা শিক্ষা 
কবিজ্তে চেষ্টা করেন। এই সমথে ভযসেনের ভাখতীয় 
দর্শনের উপর লিখিত গ্রস্থগুলি তাহার মনে বিশেষভাবে 
বেখাপাত করে এব* তিনি এন্ডেশবুগেব “বুদ্ধ চবিভ"ও পাঠ 
করেন। ১৯১০ গ্রীষ্টাব্দের গ্রীত্মকানে গ্লাজেনাপ্ ছুযুবিঙ্গেন 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে আইনের ছাত্র রূপে যোগদান করেন 
এবং সংস্থৃতের অধ্যাপক রিখার্ট গার্বের সহিত বাঞ্িত 
সংযোগ স্থাপন কখেন। গ্লাজেনাপ্ এই বৎসরই মানশ্নে 
(মিউনিক্) বিশ্ববিদ্ভাপয়ে বিখার্ট জিমোনের নিকট 
নিয়মিতভাৎব সংস্কৃত অধাধন করেন। ইহার পর তিনি 
যথাক্রমে ১৯১২ খ্রীষ্টাঞ্জে বেপিনে হাইনবিখ্ লুাভের্সের 
নিকট এবং বনে হেরমান ম়াকোবিব নিকট সংস্ৃত শিক্ষা 
করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্ধে এই বন বিশ্ববিদ্যালযেই “জনধর্মে 
কর্মবাদ' বিষয়ে প্রবন্ধ পিখিয়া ডক্টর বা আগার্ধ উপাধি 
লাভ করেন। ১৯১৮ শ্রীষ্টাকধে তিনি বন-এ মধ্বের বৈষব 
দর্শন' বিষয় লইয়া প্রাক-অধ্যাপক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন 
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মাক্সেনাপ্, হেল্মুট ফন্ 

কিন্ত বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান কবিবাএ পৃবেই প্রথম 
মহাযুদ্ধ বাধিযা যায় 9 তীহাকে বখেশিনে চলিয়া যাইতে 
হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টান্দে নি পুনরায় বেলিনে বিরাহমিহিবের 
জ্যোতিষশান্ত্র বিষয়ে প্রাক-অধ্যাপক পরীক্ষায় সসম্দানে 
উত্তীর্ণ হন। এই বৎসবই ভিনি বেপিন বিশববিছ্যালযে 
সংস্কতের অধ্যাপনায় নিগুওড হুন। ১৯২৮ খীষ্টাবে 
কোনিকৃস্বেক্-এ সংন্বৃতের অধ্যাপক পদে নিযুও হন। 
১৯৪৬ খ্রীষ্টাবে গ্লাজেণাপ্ ট্যখিঙ্গেন বিশ্ববিভ্যালযে সাস্বৃত 
ও তৃপনামূলক ধর্মশান্জেব অধ্যাপক পদে বত হন এবং 
জীবনের শেষ পর্দস্ত এই পর্দে আসীন ছিলেন । 

১৯৬৩ শ্রীষ্টাবের ২৫ জুন গ্রাঞ্জেনাপ আকম্মিক 
দুর্ঘটনায় ইহলে।ক ত্যাগ কবেন। 

গ্াল্সেণাণএব বহু বচণাৰ মধ্যে প্রা বিশটি 
বিশিষ্ট গ্রন্থ ও সমলংখাক প্রবন্ধ মৃশ্যবাণ। ভাবতীয দশন 
ও ধর্ম তাহার প্রচশাবশীত্য বিষষপন্্ব। ভাএতীয় 
দর্শনের তিনি জৈন, বৌদ্ধ, শাক্ত, শাংকর ও মাধব- 
মত, বল্লভচারী সম্প্রদাষফ এব যোগদশনবিষযে গ্রঃ 
লিখিযাছেন। তণ্মধো 'ভারতেব দর্শন, এ্ঠঠাসিক ও 
তাত্বিক পরিঠি6ত, “জৈন দর্শন, একটি ভাব হীয মোন্ষ ধস” 
“ভারতীয় মননেব ক্রমবিকাশ, ব্রাঙ্গণ্য দশন 9 বৌদ্ধ 
দশশন-সমীক্ষা+, ঈশ্বর মার্স, শংকর দ্খনে সব-একা যুবাদ?) 
মধ্বের বৈষ্ব দর্শণ প্রতি গ্রন্থ গণি উল্লেখযোগা। ইহা 
ছাড়াও ধর্ম বিষয়ক সাধারণ ও তুপনামুলকতাবে বহু গ্রস্থ 
লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্র্ধ ও বুদ্ধ, ভাবভীঘ ধর্মের 
এভিহাসিক ক্রম-বিবতন”। “ভারতের পুগা-তীর্থসমূত? 
ভারতীয় ধর্ম সমূহ" “পাচটি বৃহৎ ধর্ম", “অগ্রীহীয় ধর্ম- 
সমূহ", 'ধর্ম-বিষমক বিজ্ঞান-চিগ্তক' প্রহ(ত উদ্দেখযোগা। 

ভাএতের রাজনৈতিক পবিস্কিতি ৪ সনাজ-বাবস্থ। 
বিষয়েও গ্লাজেনাপ্ প্রধন্ধ ৪ গ্রপ্থ লিখিয়া গিদ্াছেনণ-- 
বতমান ভারতে হিন্দুধ্ধ ৪ সমাজ”, বহমান ভাবতে ধর্ম- 
ংস্কার আন্দোলন” এড়তি তাহার উপেখযোগ্য রচনা। 

প্রথম-প্রথম প্লাজেনাপ্ 'আনশাবধন শাস্বী” এই ছপ্মগাম 
আশ্রয় করিতেন। 

ভারতবধকে ভাপবাসির়! গ্লাজেনাপ্ ভারতীয় চিগ্তা- 
ধারার প্রতিফলন কোথায় কিতাবে হইয।ছে তাহা তাহা 
পরিণ বয়মের “কাণ্ট ও প্রাচ্য ধর্ম ৪ 'জার্খান চিষ্তাবিদ্- 
দেখ ভারত-চিদ্তন” গ্রন্থে পিঙগ লেখনীর সাহায্যে 
অস্কিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তারত-প্রেমিক 
গ্লালেনাপ ছিলেন এ ঘুগের অন্যতম প্রধান ভারতবিগ্ঞাবিদ্। 
তিনি তব্বের গভীরতায় মাথা না ঘামাইয] তথ্যের বিপুল 
বিস্তামে ও সর্বতোমুখী বিশ্লেষণে আজীবন এক শিষ্ঠভাবে 

ঘট 

ভারতবিগ্ভার সার্থক পরিপোষণ ও পরিবর্ধন করিয়া 
গিয়াছেন। 

ঙ্গাননদ গুপ্ত 

গিসারিন স্মেহপদার্থ ভর 

ঘজালী (১০৫৯ ১১১১ শ্রী) সম্পূর্ণ নাম আবু হামিদ 
মুহণ্মদ বিন মুহম্মদ অল্ $সী অল্ শকী'ঈ অল্-ষজ্পাপী। 
প্রশি্ছ মুখলমাণ ধর্মশাগবিদ। ১০৫৯ খ্রীষ্টাকে (৪৫১ 
ঠিজবা ) খোরাসানের ঠস নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ুষ্ী 
মতাবলম্বী গিভদেখ মধ্যে তিণি অগ্রগণ্য ছিলেশ। ১০৯১ 
গ্াষ্টান্ধে তিশি বাগদাদে শিজামিখা মাদামায ধর্মতদ্থেণ 
অধ)াপব পদে নযুক্ত হন। ঘজালী শাফ্গ আইন শান্জের 
শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বপে প্রতিষ্ঠা লা কবেশ। তিশি ধর্মকে 

শুধু খুদ্ধি ও যু দিষা বিচার করিতে চাহেণ নাই। 
বাঞ্তিগত 'অভিজ্ঞতাব দ্বাধা ঈশ্বরোপলব্ধি তাহার অন্বিষ্ 
ছিল। তাঁহার সুধী মত গ্রহণ করিবাধ কাহিনী [নি 
স্বীয় আম্পচবিতে বর্ণনা কবিযাছেন। হু টি পর্শন ও বিচাব- 
ধাবা সম্বন্ধে ঘজাশী পুস্তক রচনা কবিখাছিপেন। তাহা 
প্রপি্তম গ্রন্থ হইয়া উপ্ম অল্দীন। ১০৯৯ ১১০২ 
ত্রীষ্টাদের মধো লিখিত । ঘজালী ১১১১ খ্বী্ভার্ধে (৫০৫ 
ঠিজবা) তুম নগবে প্রাণভআাগ কবেন। 

দ্র) [3 ১1209010910, 1৮66 01 21-21)952711, 

10৮0121 0/ 4১01011001৮ (901101001 ১০০৫১, ৬০1 ১৮, 

1899; 1%0169160 90)100, 41-317েও 05১15010400, 

1945. 

“ম “ম শাসাজী 

ঘট পটেব উপর ছবি আকাব শিঞ্পটি যেমন পুরাঙন 
তেমনই মুৎপাজেব উপব চিত্রণও একটি ব পুরাতন শিল্প। 
মাটি পাত্র পোয়ানে পোডাইবার আগে তাহাতে চিত্রাঙ্কন 
করা যাইতে পারে অথবা পোডানোথ পরে পাত্জের গায়ে 

চিত্ত মাকা সম্ভব, একটি পাকা অপবটি কাচা। চিত্রিত 
মটির পাত্রে জ্যামিতিক নকশা) ফুল পাতা, পশু-পাখি, 
ও দেব-দেবীর মৃত্ডি, এমন কি মন্ুষ্যমুৃতিও দেখা যায়। 
ব্রত-পৃজার 'আলপন! ৭ মৃত্তি, পুতৃপ ইত্যাধির সঙ্গে চিত্ত 
ঘট, সা, পি'ডি, কুল। ইত্যাদদিৰ যোগ খুবই নিবিড়। 
পূর্ব বঙ্গের বরিশাশ, ফবিদপুর, খুলন। প্রস্থৃতি অঞ্চলের 
ঘটের চিএময়'তা1 অপনূপ এবং লোকসংস্কৃতি ও চিন্রকগার 
এক পরিপৃণ সমস্থয় | 

চিত্রে অঙ্কন কার্য মাধারণতঃ মেয়ে পটুয়ারাই করিত। 
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ঘটক 

শিল্পীবা লাল, শীল, হলুদ, শাদা, কালো ও মেটে রও 
ব্যবহাব কবিত। হরীতকী, গিরিমাটি, হিস্বুল, শীল, 
চকথভি, 'সাকাণি ইত্যাদি হইতে রঙ তৈয়ারি হইঈত। 
রও প্বায়ী ও উজ্দ্রণ করার জগ্য গর্জন হল, ভুল বিচিব 
গাদ মাখাহয়া তাহার উপণ বুজন-গোলা বা তাগিন 
তেলে প্রনেপ পাগালো হইত। 

মনসাণ ঘটের গায়ে শাদা রুঙর ভিতেব উপর পাপ, 
কালো, নীপ ৪ হলুদ ₹6 দিযা দ্েবীণ মৃতি আকা হয়। 
দেবী র্শন্বৰ পবিহি হা চতঠ্জা, ঠাহার চাবি হস্তে চারিটি 
সাপের ফশাবপী আম্ধ। ভ্াহার গাষের র৪ হরিদাতপা। 
মস্তকে সপঞ্ণাবিশিষ্ট সর্প হরর । খগশি লঙ্গাগণা অ শ 
সর, কানা ৮৮11 ববিশাশ ৭ কাব্দপুরের মনসাখণের 
শিশা"শ গোল, খ ণনাব ঘট সক -অনেকচা ফুপদাশিল মত। 
মশলার ঘট ছ€।ঢা খাপ দেশে বাঠিকথা, নবগ্রহঘট 
€£* বিহি্ন ঘের প্রচলন ছিল। 

দে কলাশবুমাণ গঙ্ষোপাধাম) 
কলশিকা ৮ ১৩৩১ বঙ্গান | 

বাংপব পোকশিলপ, 

কল বছ 

ঘটক শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘটনার সংঘঢধি'তা, কিশ্ব 
শাণ”া আমায় “ঘটক”? শাজব ছার] যে ব্যপি" মধাস্থ হইঘ] 
বপ।শ এ কগাপক্ষেণ যোগস্থাপন করিযা খিবাহের ব।পস্থা 
বাক্শ হাহাকেহ খুখাম। 

বাশাদেশ পেশাদার ঘটক অনেক আছে। ইহার। 

বিিন্ন জাবি শোক, "বে ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ঘটকেব 
সখা বি আশিক | ভিন্ন বাতীন॥ অন্যান্ত ধর্মের লোকেদের 
মধ্যেও ঘাক গাছে। এ দেশে নারী ঘটক বা ঘঢকীর 
খাও বসন নয। 

প্রাচীন কালে বাল! দেশে ঘট কদের প্রাধান এখনকার 
ভূপনায় অনেক বেশি ছিল। তখন শিক্ষিত ও সম্বান্ত 
ব্যক্িবা ঘটকেণ পেশ। গ্রহণ করিঙেন। ইঠাদগিকে 
“কুল।চার্ধ' বলা হইত।। ইহাবা কুলজিগ্রস্থও বচনা করিতেন 
( কুলুজি দ্র)। পুরকন্তার বিবাহ দিবার সময লোকে 
উচ্চ কুলের সন্ধান করিত। তাহ] ছাডা বাংলা দেশে 
গ্রথমে ত্রাঙ্গণফিগের মধ্যে এবং পরে বগি, কাষস্থ প্রভৃতি 
জানির মধো কৌশীন্ত প্রথা! প্রবর্তিত হয । ঘটকেবা বিভিন্ন 
ংশের মর্যাদা এবং শিশদ্ধ কুলীনদেব পরিচয় সন্ধে 

যাবতীঘ সংবাদ জাশিতেন। এজন্য তাহাদের সমাদর 

ছিল। 
প্রাচীন যুগের ঘটক বা কুল।চাধের মধো কোরিকী”- 

রচয়িতা এড়ু মিশ্র ও হরি মিশ্র (ত্রয়োদশ শতক? ), 

স্ত1 ৩৩২ 

ঘটোখথকচ 

“মহাবশাবলী'রচয়িতা প্রবাননা মিশ্র ৪ “মেপ-বজন? কার 
দেবীবর ঘটক (পধদশ শতক ) এব হলো পঞ্ধাননের 
(অষ্টাদশ শ'তক ) নাম সবাপেঞ্ষা বিখ্যাছ। 

স্গল্ম মাত শাবা।য 

ছটকর্পর, -খর্পর কিংবদন্তি অনুসারে বিলমাপ্িলোর 
বাজসভাব নব্লাহখ অভাঙিম | ইনি ঘগকর্পণ কালোপ 
প্রণেন1| ২৩টি শঙ্গারবমাম্ক গ্রোকে কাবাগি বচিন। 
ইহার প্রথম উট শ্লোকে ব্মা গতিব বর্শা এব পবক্নী 
শ্রোকগ্ুলিতঠে িবহঠিশা শ্রী-করক হেখকে দন কলিধা 
স্বামীর নিবট সংবাদ প্রেরণের বর্ণনা আছে | ইহাতে ফ্মা 
নল কাবের নিপুণ কাল করা হট ভি, তাহ ইহা 

যনক কাব্য প।মে পাবচিত | অভিনবণপ (8৫০ ১০১৪ খা) 
-বচিন খটকরণ্ণনি কাব।পিণুতি উহার সপাপশ প্রাণ 
টাকা । ১৫২১৩ খ্রীষ্ভাদে চিত কবি মদনের ফ্রিষ না, 
কাণা ঘওকর্পবের দ্বার] প্রভাবিত | খকপুল নানার 
শাসের নামান্থা_- £এইবপ জনশির কথা হেমচন্থ উলেখ 
কবি ।াছেশ। 

[« সন্পুন।ল £1%শাও 

ঘটপত্রী পতঙ্গ ংক উদ্দিদ দ্র 

ঘটোত্কচ দি শীষ পাব ভীমের ই-সে হিডিপ্ব বাদ সের 
ভগিনী বালী ভাডগ্বাব »ভে অহাবন বেগণল, কাট গশ- 

ধর রাম্মম ঘটোত্কচেব জন্ম হথ। নাহাপ পিশাশ পে, 
বিক্ুত নঘন, শক্ষব্ ক গুগল, তীক্ষ দন্ত এ নিক বছর 

ছিল। জন্মগ্রহণ ঠাই যেখবনপ্রাপ্প হইঘ' ইনি মাশ- 

পিতার চরণ বন্দনা কর্রণে মাতা বলেন, ঘিঢাহান্সেহকছ 
অর্থাং ইহার মাথ। খটের ল্বাষ 9 উতৎ্বচ' অথ কশহীন। 
এহজন্য ঠাহাব নাম হয় থটাংকচ (সহভারুত, ভাগি, 

১৪৯৩৮ )। ঘট্টোফকচ পাগুবপক্ষে ককুন্মেহ 2ুক্ধে অবতীন 

হন। এই খর্ধে ঠাহার প্রথদ কীতি অপন্ুষ বধ বক 

বাক্ষমেব ভ্রাতা মহামাযাবী যোদ্ধা অন্ধ্র মাবাধুহ্ে 

পাগডবপক্ষ অতি» হইলে মহাবল ঘটোৎকঠ তাহাকে 
নিহত করেন ( মহ।তাব৩) ছোণ ২৩ 01 ঘটোতকচেব 
দ্বিতীয কীতি অপাধুধ নিধণ। বক বাব্ষসেখ ভাতি ৭ 

বাক্ষম হিড়িখ্ের সখা অলাধুখ বৈরনিখাতনেব অভিগ্ 
কুকক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমকে আক্রমণ কবিলে কমের শি্দেশে 
ঘটোত্কচ অমেয় বিঞুমে অপাখুধকে আকরণ করিষা তাহাব 

মস্তক ছেদন করেন (মহাভারত, দ্রোণ, ১৫)। বণেব 

এক-পুকষ বিঘ।তিনী শক্তির আঘাতে যুদ্ধর্ষেবে খটোত্ব ৮ 

২৪৪ 



ঘড়ি 

মুত্যু বরণ কবেন, যুদ্ধে অর্ভ্রনকে নিহত করিবার জন্থ 
কর্ণ এই অস্ত্র পন্মা করিযাছিলেন, কৃষ্ণ ইহা জানিখা 
ঘটোৎকচকে কর্ণের বিপৃদ্ধে যুদ্ধে নিুক্ত কবেন। কটযোধী? 
ঘটোৎকচের প্রচণ্ড বিক্রমে কৌববপক্ষ বিপধস্ত ও কর্ণের 
অলৌকিক অন্রসকণ গুতিহত হইলে কর্ণ খাধা হইয] 
দীপ্যমানা, লেশিহান। সেই একবিঘ।তিনী বৈলয়ন্তী শক্তিও 
দ্বাপা ঘটোখকচকে নিহত কবেন। খটোথ্কচেৰ মৃত্যুতে 
পাগুবগণ শোকে বিহ্বপ হন, কিন্ত কচ আপন্দে সিংহনা। 
করিয়া অঞ্জুনকে আশিঙ্গন কন্নে) কাব্ণ একবিথাতিনী 
শকি'যুক্ত ককে নিহত কবা বুধ ইন্দ্রের অসাধ্য ছিণ, 
ঘটো২কচ বধে সেই শক্তি ব্যধিত হণ্যায রথিশ্রেষ্ঠ কণ 
বধ্য হইপেন ( মহাভাবত, দ্রোণ ১৫৪ ৫৫ )। 

জহ্বকুমান চন্বতী 

ঘড়ি সময নির্টেশক যন্থ বিশেষ। পৃথিবীর ন্বক্কীয 
অক্ষদণ্জেব উপর "মানিক আবঙনেব সময়কে ২৪ ভাগে 
ভাগ কপ্রিযা ২৪ ঘণ্টা নির্দিষ্ট হইযাছে। প্রি ঘণ্টাকে 

৬০ ভাগে ভাগ করিযা মিনিট ও প্রতি মিণিটকে ৬০ 
ভাগে গাগ কবিয়। সেকেও্ড গণণা কর] হয়| সাধারণতঃ 
১ হইতে ২৪ ঘণ্টা পধন্ত ধাখাবাহিকঙাবে মময় গণনা 
কবা হয় পা, ১২ ঘণ্ডা কবিধ! ছুই ভাগে দিন-বাত্রিকে 
'ভাগ করিয়া লওষা হয়। ঘড়ির ১২ট] বাজিলে মধ্যাহ- 
কাল ্থচিত হয। তদ্রপ বারিতেপ ১২৮] ছ্বারা মধ্যরানি 
নির্দেশি৬ হয। 

পৃখিবীব সকল সভ্যদেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতে 
দিবা বাতির মধো সময় পরিমাপের কোন 9 না কোনও 
ব্যবস্থা ছিল। ভারতবর্সেও বৈদিক মুগ হইতেই সমধ 
নির্ণয়ের পঞ্ছতি প্রচলিত ছিল। স্থুর্যসিদ্ধান্ত 9 নিদান- 
সুত্রে কাল পরিমাপের উল্লেখ আছে । "টি, লব, নিমেষ, 
কাষ্ঠা, কলা, নাপিক, মুহর্ত, প্রহর প্রভৃতিব ছাবা দিপা- 
বাতির মণশ নির্দেশিত হইত । সময়েব অভবর্তন আকাশে 
সর্ষের দৃশ্যত অবস্থান দ্বারাই নিণীত হইত। ১২ অঙ্গুলি 
দীর্ঘ একটি শুর উপর স্থর্ঘকিরণ পডিলে যে ছায়া পড়ে, 
সেই ছায়াব দৈর্ঘা যখন ১২ অঙ্গুলি হয়, তখন তাহাকে 
১ ভায়া পৌক্ষ বলা হই-ত। ছাযার দৈর্ঘ্য ৮ ছায়া পৌরষ 
(৯৬ অঙ্গুপি) হইলে, তাহা দিবার ১৮ ধরা হইত, 
৬ ছায়া পৌরুষ (৭২ অঙ্গুলি) হইলে দিবার ১ ধরা 
হইত। এইক্ুপে যখন কোনও ছায়া পডিত না, তখন 
মধ্যাহ হইত | ধের ছায়ার সাহায্যে কাল পরিমাপের 
উপাদানকে সৃর্যঘভি, ছায়াঘডি, শঙ্কুপট বা ঝবিচন্র বলা 
হইত। কাল গণনার জন্য হুর্ধঘড়িই প্রাচীনতম | ভারতবর্ষ 

ঘড়ি 

ছাডাও গ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে মিশর, গ্রীন এবং রোম 
সামা সথধঘডির প্রচণন ছিল। 

জলঘভির আবিষারও খুব প্রাচীন। জপপূ্ ঘটি বা 
আধার দেখিতে কপালের মত, এজন্না ইহাকে কপাশক- 
ঘডিও বল! হইত। ৪ মাধা স্বর্ণ ছাপা নিমি৩ জলপু্ণ 
আধারের ৪ অন্গুণি ব্যাস ৭টি বদ্ধ হইতে জপ শিগত 

হইযা আধাএটি জণশৃন্য হইতে যে কাণর্ষেপ হইত, 
তাহাব পরিমাপ ছিল ৪০ কাল বা ১ শালিক (২৪ মিশি৮)। 
মালয় দেশের নাবিকরা পাবিকেলেৰ খোলেব অর্থাশের 
মধ্যে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া একটি জলপন পাত্রে বাখি৩। 
ছিদ্রেব ভিতর দিখা জল প্রবেশ কবিযা যখন পার্টি 
জলমগ্র হইত, তখন এক ঘণ্টা ম্ময় অিবাহি * হহমাছে 
বলি! ধরা হইত | বাাধিনন, বোম, মিশব ৮স্ভতি 
দেশে জপঘডিব প্রচণশন ছিশ। একটি পাত্র হশে 
অন্য একটি পানে পির্দিষ্ট পবিমাণ পাপু 0াটি বা চাপশা 
কবিতে যে কান অরিঙবাহঠি ৩ হহশ») তাহার দ্বাবা 
কানের পরিমাপ হইত | এই পঞ্ছতিতুক খলা 
বাঁলুখডি। বাজ] আপক্ষে৬ নারি একটি মোবা 
ক্ষষ হইতে কাঁল শি ঈপশ কবিত্নে। 

গ্রীগয় চঠ়দশ শভাবীত 5 যাক ঘডব সুটনা হগ। 
এই যাত্িক খড়ি তিশ প্রবাবেব হতে পার « 
মেকানিক্যাল, ইনেকটিকাল ও হলেকট্রনিক ॥ মেকাশি 
কান ঘডির জন্য ন্মবশ্যপ্রযোলন ১. খর্দ চাশাহ বাপ লন 
২ গশনাণ কমনিণযের জন্য পিঙিন হিসাবের পাঠগযাশ। 
চন ৩. ঘডি চালাইবার বশকে সমান সদযেব বাবাশ 
প্রতিহত * মুক্ত করিবার কৌশল । ঘডি চাখাইবাণ বশ 
জোগাইবাব জন্য মাধাকধ্ণের বল খা সবৌডি5 শিপ - 
এর সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টা ববঙত হয। মাধ্যাকরণের দণণ 

কোনও পদোপকের স্বাভাবিক দোশাথমান গতির বেগ 
ঘডভি চালাইবার বল মরববা১ কবে। ১৫৮২ শ্রাগ্জান্দে 

গালিলেও দোলকের মমান সময রক্ষণ ক্ষমতা আবিঙ্গার 
করেন। দোলনকাল দোলকেপ ধৈর্যের উপর নিভর 
করে। নস্ততঃ ঘডি দোপকের দোলন গণনা! করে এবং 
আনুপাতিক দীতওয়াপা চঞ্কে মাধ্যমে সেকেওগু, মিনিট, 

ঘণ্টা, পট-এ প্রদর্শশ করে। তারিখ, সপাহ। মাস ও 

ব্সর চক্রের দাতের অন্গপাত শি্ি করিয়া প্রদর্শনের 
ব্যবস্থাও কোন কোনও ঘডিতে আছে। দোলক 
ঘড়ির একটি অস্থবিধা এই যে দোলকেব দৈর্ঘ্য বুদি হইলে 
ঘড়ি আন্তে চলে। সংকর ধাতু-_ যেমন ইন্ভার দ্বারা 
দোলক তৈগাবি করিলে ভাপ-প্রভাবঙ্জনিত অনিশ্চয়তা দুর 
হয়। বাযু$ চাপও দোলকের গতির উপর প্রভাব বিস্তার 
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ঘণ্টাকণ 

করে। সম জ্ঞাপনের নিমিত্ত ঘড়িযস্তেন সহিত ঘণ্টাযন্্ও 
সন্নিবেশিত হয়। ঘড়ির বিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গে ধারণ 
কশিবার বা পকেটে খাখিবার উপযোগী ছোট ঘড়ি 
শিজিত হহখাছে। ছে খডিতে দোলকের গ্বান লইয়ছে 
ভাবসাম্া বক্ষাকাপী চঞ ও শ্গ্্ শ্প্রিং। চাবি দিয়া 
স্িকে সংকুচিত করা হয এব সংকুচিত অবস্থা হইতে 
সম্প্রসার & অবস্থা যাইতে যে খল প্রয়োজন হয 'তাহাই 
ঘি চাপাইবাব খল গোগায়। শ্শিংএর দৈঘ্য যাহাতে 
ঠিক থাকে অথাষ ঘডি যাহতে কখন৭ দ্রুত কখন? 
মন্থর ণ1 চলে, সে ব্যবস্থা আহে। 

শিছাশের শাহাযোও দোলবকে দোপানো যাখ। 
কাবখানা খ! রেশ ০১খনে একটি শিয়গ্কক থডি হইতে 
বিশিষ্ন হানে অনেকপ্চপি ঘি চাণনা কৰা যাষ। বন্ত ৩: 
এই উপঘটিওশি নিয়ঙ্কক ঘিব ম্পশ্শনেরই খপাগ্রর। 
ইক ্রনিক যন্ছেণ সাহাধো9 মমব নিবগণ করা যাষ। 
»গ। এব শধ্গরিতিতে খখমান সময় নির্বাবণের জণ্য 

পৃথিণাৰ ৬ পড় মাণমনিরে বতমানণে পবমাণু ঘভি বা 
আ]া০শিব লক ৭1445 হইতেছে । 

গীভা পট খোগিতাব কাশ পশিখাপের ঘঙি ইচ্ছামত 
বগা কণা শা এব" বন্ধ করিলে বা] 'শনা সমণ? নির্দেশ 
ক০ে। কারখানার বাজে পখিমাপেব জন্য বা মেশ্িনেপ 
গত পিশয কপিবাপ পক্ষে এই রকম খড়ি উপযোগা। 
ঘাতক এ শাঁগানোর কাজে বা কারখানার হালির। 
হাশবল কা” «শাগা-না যায । 

একটি থাডশ প্রাণ ১৭৫টি অশ থাকে। ঘডি 
শিহানেব কৌণ্শ এ* উন্নত হভযাছে যে ০**০১ মিপি- 
মিঠাব পগন্ত পিখু * শিচাণ কথা যাব কত্িম হীবকেণ 
কোণে দাঙপগাশা চাবাগ্তপিব অক্ষ গড আবওণ করে, 

এই কাবণে ঘষণজশি ৩ শ্চকয় এ যঙ্ক্ষণ পিবারিত হয 
এব" ঘডি দীথঘাম হম। থেমন পমযেব জন্য, সংগা জন্যা9 
খড়ি বাধঙত হখ। 

অুরাধন ধেৰ 

ঘণ্টাকর্ণ শিবের প্রির গণ বা অগ5র বিশেষ। ফাপ্যণ 
মাসের সংক্রান্থিব দিন উষ্াকালে কোখাও কোথাও 
লৌকিক অঠানেব সহিত ইহার পুজার প্রচলন গাছে। 
চশতি ভাষায় ইনি খেটু নামে পবিচিত | কোবাও কোথাও 
তুললীতণাষ থে ফুস দিয় সাজানো কাপিপড! মাটির 
ঠাডির উপর মেয়েবই ইহাব পুজা! করেন। দেবপুজ্গাষ 
নিষিদ্ধ সিচ্ধ চাউল ও মন্থুর ডাপ দিয়! ইহাকে নৈবে্য 
দেওয়া হয়। পূজার পর হাড়িটি বাড়ির লদর দরজার 

ঘনরাম চক্রবন্ভী 

সামণে বাখা ভয় ও ছেলেবা উহা ভাঙিগা (লে । “ঘট 
যায় যোম পাপায়* প্রভৃতি ছডা গাহিয়া শাহাথা বাড়ি 

বাড়ি খুরিয। বেড়াষ। নানা স্থানে ঘের নান! কাঠিশা 
ও ছড়া প্রচলিত আছে। পঞ্জিকাম এই পৃঙ্জাব টত্রেখ 
আছে। বধুনন্দন তীাগাব ঠিখিতবে চৈহ্রমাসে ঘটামুক 
ধণ্টাকণেন পূজার কণ! বপিষাচ্ছেন। আবোগালাভের 
উদ্দেস্তে স'ক্রোপ্ঠিতে স্হীমূলে বা মনসা গ'ছের গো ডাথ 
এই পুলা করার বিধাণ দেওয়| হউয।হ। নিথিণ। 
দেশেও বিস্বোটকের উপশমন-কামণা ঠ১এম"ক্রান্থঠিঠে 
স্হীমুূলে এহ পুজাব ব্যবস্থা আছে। মিশিলাব বর্রুত্য 
গ্রষ্থে বপ1 হইখাছে কোথাও কোথা 9 মেস ল নান্থিতত 
এই পুজা অনুষ্ঠিত হইঘা থাকে । ঘটাকা ১থাঃ 
বিশ্বোটকেব দেবতা | ঘণ্তাকর্ণের প্রণামমক্ধে বিল্ফোণকে প্ 
ভয় হইতে রক্ষা করিবার শিমন্ধ ঘটাকশের শিক 
প্রার্থনা করা হয। বসগ্তব্পা লিক্ফোটকে অমু হল্ধশকা ব্থা 
শী৬প] দেবীব পূজার সঙ্গে ৭ ঘণ্টাকশের পূজা] কণা হম। 
চণ্ডী, মনসা এব লৌকিক দেবতা হ।চডা প্যাতাণ 
সভিত৭ শত এব বিশ্দফোটকেব মোগ আত । পূণ বঙ্গেব্ 
কোথা ৭ কোথা প ফাশন মাসে কফোডা ৪ পাচার পেবতা 

হাচডা-পাচডাব ব্রত ৪ পুঙ্গার প্রচলন ছিশ। এই 
উপলন্গে ছডাগান কবা হহজ। 

দ্র আপোকনাথ ৯ঞবতী, খের কথ" কলিকাতা, ১২৫৭। 

[বা চনবশী 

ঘনরাম চক্রবতাঁ মধাযুগেব বাস্লা সাহিতে'র বযনঙ্গণ 
শাখাল একজন কবি। তিনি ১৭১১ গ্রীষ্টা়্ে (১৬৩৩ শকাব) 
উাহা+ সৃবুচজধমমঙ্গ ণ কাব্যের রচনা সম্প্রণ কর্রিযাহিলেন | 

বর্ধমান জেলাব বইঞড পবধগণাধ প্খপুব গ্রামে বি 
ঘণবাম এক ব্রণ বশে জ্মণ্রহগ কবেন। তাহার 

পিতার নাম গে বীকান্থ, মাতা নাম মীভাদেবী । ঘণপাম 
বর্থমানাধিপতি কীতিচশ্দের ষমমাঘযিক ছিলেন) বাক্যের 
মধ্যে বাব বাব ভাহাব নাম উল্েখ করিধাছেন। সম্ভবতঃ 
কীঠিচত্ কবির পৃ্পোষক ছিলেন। কবি বাম১ঞ 
দিশ্নন » ভণিতাষ তিনি নিজেব সম্পকে মধদাই প্র 
যাব কৌপশ্ল্যানন্দন কৃপাবান্, উল্লেখ করিখাছেন। 
ঘণরামের কাবাভাষায় পরবতী কবি রায়গুণাকর ভাব৩- 
চন্দ্রের পুধাভাল স্থচিত হইযাছে। 

দ স্ুক্মার সেন, বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড 
( অপবার্ধ), কলিকাতা, ১৯৬৩১ আশুতোষ ভট্টাচাধ, 
বাংপা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৪ । 

আ*তোধ ভট্টাচাধ 
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ঘনশ্তাম কবিরাজ 

ঘনশ্যাম কবিরাজ গোবিন্দদাম কবিরাজের পৌত্র, 
দিবামিংহের পুত্র । স্গ্রসিদ্ধ বৈঞব কবি এবং আলং- 
কারিক। এ্রীশিবান আচার্ধের পুত্র গতিগোবিন্দের নিকট 

ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঘনশ্তাম-ভণিতা-যুক্ত 9২টি পদ 
'পদকল্পতরু'তে ধুত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে ২৫টি পদ 

তাহার 'গোবিন্দ-বতি-মঞ্জরী? গ্রষ্থে উদ্ধত আছে সেগুলি 
তাহারই বচনা। অবশিষ্ট ১৭টি পদের মধ্যে কয়েকটি 
'ভক্তিবত্বীকর'-ধচয়িতার লেখা হইতে পারে। ইহার 
নাম নরহরি, নামাস্তর ঘনশ্যাম | 

ঘনশ্বাম কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় ব্াযুৎপন্গ ছিলেন। 

ইহার কবিতা গোবিন্দদাসের ন্যায় অত সুন্দর না হইলেও 
যথেষ্ট তাবসমুদ্ধ। “গোবিন্-রতি-মঞ্জবী'তে  খনশ্যাম 
সংক্ষেপে রসশাস্্ বর্ণনা করিয়াছেন। 

বিমানবিহারী মজুমদার 

ঘরান। উত্তর ভারতীয় সংগীত-জগতে খরান। কথাটির 
অনেক তাৎপর্য আছে। ইহ] শুধু সাংগাতিক পরিবারকে 
বুঝায় না) পরস্থ উহাতে বংশপর্ষ্পবার সঙ্গে শিষা- 
প্রশিত্ের প্রবাহও ঘুক্ত হয়। সংগীত গুরুর বিশিষ্ট শি্ু- 
মণ্ডলী গঠিত হইলে একটি থরানার প্রবর্তন হয়। ঘরানার 
নামের সঙ্গেই এক-একটি বৈশিষ্ট্যের এতিহা থাকে । 
ইহ] একটি বিশিষ্ট সংগীতরীতির চর্গাকারী পরশ্পরাকে 
বুঝায়। এক'একটি ধারায় অঠুঠিত সংগীতচর্চা কাগক্রমে 
কয়েকটি বৈশিষ্টা অর্রণ করে অর্থাৎ এক ঘরানাধ 
সহিত অন্য ঘরানার সংগাত-কৃতিতে পার্থকা সৃচিত 
হয়। সংগীতের মৃণ্ তত্ব অভিন্ন হইলেও বাবধহাধিক 
ক্ষেত্রে গুয়েগরীতিতে বিভিন্নতার জন্য অনেক সময় 

এক-একটি ঘরান! চিহিত হইয়া গাকে। এই চিহ্িত 
বৈশিষ্টা অর্থে "ছাল" এবুং গং কথাটি ব্যব্হৃত হয় | 
ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল ধারাবাহিকতা । কোনও 
বিশিষ্ট সংগীতধারা উন্তরাধিকার-স্থত্রে আগত অর্থাৎ 
বংশপরম্পরার অনন্ত না হইলে ঘরানার মর্যাদা 
লাভ করে না। এতধিন্র প্রত্যেক ঘরানার নিজস্ব 
বিশিই শিক্ষাপদ্ধতি আছে বলিক়াই ঘ্ঘরানা-গায়ক' বা 
“ঘরানা-যন্রী'র প্রতি বিশেষ আশ্থা স্বাপন করা হয়। 
অপর পক্ষে, কোনও গায়ক বা বাদক “ঘরানাদার' না 

হইলে তাহার পক্ষে সংগীত-সমাজে মর্ধাদা লাভ করা 
কঠিন হইয়া থাকে । ফলত; ঘরানা শব্দটি সংগীতক্ষেত্রে 
আভিজাত্যের স্চক। প্রত্যেক ঘরানায় এক-একটি 
স্থানীয় সংগীতকেন্দ্র গড়িয়া ওঠে । গোঠীবঙ্ধ সংগীতচর্চা 
এক-একটি গন্ডীতে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহা আঞ্চলিক 

ঘমিটি বেগম 

নামে পরিচিত হয় । ঘথা-_ আগ্রা-ঘরানা, ইন্দোর-ঘরানা, 
আত রাউলি-ঘরানা, তিলমণ্ী-ঘপাঁনা ইত্যাদি। পদ 
সংগীতে গবরহার (গোয়াপিয়র ), খাণার, ডাগর ও 
নওহার নামে যেচারিটি বাণীর প্রসিখ্মি আছে, ভাহাও 
মূলতঃ চারিটি বিশিষ্ট সংগীতকেন্ছের জ্ঞাপক। স্থানের 
নামে যেমন ঘরানার পরিচয় পাওয়! যায়, তেমনই এক 
একটি সংগীত-পদ্ছতি কিংবা সংগীত-যন্ষের নামেও ঘরান! 
চিগ্তিত হইয়া থাকে । যথা-__ জগ্পগুরের সেডার-ঘরানা, 
গোয়ালিয়রের খেয়াল-ঘরানা, আগ্রার ধামার-খেয়াল- 
ঘরানা, ফর্রখাবাদের তবপা-ঘধানা, সাহারানপুরের 
সরোদ-খরানা, লখনৌ-এর তবলা-ঘবানা, ইন্দোবের 
বীণকার-ঘবান] ইত্যাদি। 

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, বিষুপুর ঘরানা, কলিকাতা, 
১৯৬৩ | 

দিলীপকুমার ঘুগোপাবা 

ঘর্ঘরা সরযূ; এই স্্বৃহৎ নটি ৩০*১০উন্ণ ৪ ৮০৭ 
৪৮ পুবে হিমাপয়ের ন্ব-উচ পর্বতমালায় উত্পনন হইয়াছ্ছে। 
ইহ! নেপালে কার্ণালি ও কাটরিযালা নাষে প্রবাহিত 
তইয়] শিষাপানি নাখক স্কানে হিমাপয় তেদ করিয়া ৪ক্ষিণ- 

পূব দিকে অগ্রসর হইয়াছে । পণ দিকে গিরুওয়া ইহার 
একটি প্রধান শাখানদী । নেপাপনীমান্থ অভিজ্র্ করিবার 
কিছু পরেই কার্ধালি সারদা নদীর একটি শাখা নুহেপীর 
সহিত মিশিয়াছে। সারদার গুধান শাথ। দাভাহযাবের 

সহিত ইহা! মালানপুরে মিলিত হইয়া ৪ অঞঃপর সব্যু নদীর 
সহিতও মিশিত হইয়াছে । বাহপামঘাটে সারদার তৃতীয় 
শাখ] চৌকাঁর সহিত মিলিবার পর ইহার নাম হয় অরধু খা 
ঘর্ঘরা। কিছুদ্র পর উত্তর হইতে রাপি ও ছোট গণ্ডকের 
সহিত ইহা মিপিয়াছে। এইভাবে প্রার ৯৬৯ কিলো? 
মিটার পথ প্রবাহিত হইবার পর ঘর্থথা ২৫৪৪ উত্তর ৪ 
৮৪৪২! পুর্বে গঙ্গাব সহিত মিলিত হইয়াছে । রেলপথ 
উদ্বোধনের পর এই সুপ্রশস্ত মদীপথে নেপালের শী 
অঞ্চল হইতে শশ্য) কাঠ ও মশলা আহমধানি করা হই 
কৈজাবাদ ও অযোধা উহার প্রধান তীরবর্তী নগর এবং 
টাণ্ড। ও বরহজ বাণিগ্যকেন্ত্র। 

ভরে 11)6 171116101 06:50:66. 01 1700. ৬০1. 2], 

0%101, 1903, 

উত্তরা বছ 

ঘসিটি বেগম নবাব আলীর বর জ্যে্া কন্যা, 
মিরাজুদ্দৌলার মাতৃঘসা ও আলীব্দীর ভ্রাতুম্পুত্র নওয়াজেস 
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ঘাট 

মহম্মদ খাঁর গ্রী। ঘমিটি বেগম ববাবরই সিবাজেন 
মিংহাপনারোহণেব বিরোধী ছিপেন। নয়াজেসের মুড়ার 
(১৭৫৫ খ্রী) পর হইতে তিনি আম্মরক্ষাণ ৭ সিবাজের 
মি"হ।সনারোহণে বাধাধানের জন্য মোতিখিল প্রামাটি 
হ্থরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করেন এব কাহার দেঞ্যান 
র[জ| পাজবলভের মাহাধো ইবেজদের সহিত অঞণা 
করিতে থাকেণ। এইজন্য নখাব হুইধাই মিবাজ মোটি- 
ঝিপ প্রসাদ আঞমণ কগ্িখা তাহাকে বন্দী কবেন এব, 
তাহাব ধনপত লন করেন (১৭৫৬ গ্রা)। মীব জাফবেখ 
বাজখকালে তাহার পুন দীরণের আদেশে খসিটিকে 
াকাখ নিকট জপমগ্র করিয়া হও)1 করা হয় (১৭৬০ শ্রী )। 

দ্র নিখিলনাথ বাণ, মুশিদাবাদ-কাহিণা, কলিকাতা, 

১৩২৪ বঙ্গাব্ব। 
বুমুপবন্তীন দাণ 

ঘাট ঘনি্ আদ্দীনের মুহা সশোৌচেব শেষ দিনে বওবা 
বর্ম । সাপারূন 2১ আলী বা পুদবিণার খাটে বা শীবে 
৭৮ পদ সম্পাদিত 5৭ বলিয়া ইহ ঘাট নামে পরিচিত । 
৬৮৮ [ বরের মবো ক্মৌণকষ প্রধান । মুতেথ স্বজন এই 
পন গাকন ৪ জান করিনা হল হণ এব পুবেবা মস্তক 
এন বেল ৪ পৰ্ব পরির্াশ কশেন। আপাধিকারীর 
পাদ পণ দিলে ৪টি বক পি দানের যে দিখম 
আছে সে শিং ৪ অনেকেই এজ দিনে পালন করেন । 

মুদ্বে চাদশে এব দিনে শব পব দশটি পিছে শি হণ | 
বাশদিগেব পক্ষ ভাতের পদ কাদে জাবির পক্ষে 
ঢান্প শিঞ দেওশান গ্রণা শাহে। বণাভব, এব একটি 
পিপ্দানের অপ চাতব এক একই হুদ প1 শা পাত কৰবে। 
তাই হহার পাম পরক পিগু। 

15954 5 বশী 

ঘাটগ্রভা কাব একটি বিশিষ্ট শাখাণদী হিলানে 
পধটিও | হিখখাকেশি ও ভামুপণী পামে দুইটি খাখা- 
শ্ধীকে লইযা ঘাচগ্রভা দাক্ষিশান্যেব পাশ্চমথাট পবঙ- 
মাপা হইতে উৎপন্ন হইয়া বিঙ্গাপুর জেল।য কষ্ণাব মহিত 
মিশিত হইযাছে। 

ঘাটগ্রত| ব্ধণপুষ্ট নদী । বর্ধায উহাতে প্রচুর দল 
থাকে, কিন্ত শীতকানে নদীটি প্রাম শুকাইযা যায়| খাট- 
গ্রভাব পশ্চিম দিকের উপত।কাষ প্রচ়র বু্টিপাত হয, কিন্ু 
পূর্ব উপত্যকাষ হয় না। বেলগ।ও, বিজাপুব প্রন্ঠৃতি স্থান 

ৃনটিচ্ছায়া অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া প্রায়ই ছুতিক্ষের সম্মুখীন 
হইয়। থাকে । স্থতরাং ঘাটগ্রভার পশ্চিম অংশে জল 

ঘটশিপা 

যাহ।তে বুষ্িচ্ছায়! অঞ্চলে উপধুক্তভাবে ব্যবঙ্গন হচ্ছে পারে 
হার জন্য ১৯৪৭ গ্রী্ঠান্দে গৃহীত পবিবশ্নপাধ এই নদী 
ভইতে ফের খ্যবস্থা কর হহত্েছে। 

দ্র 10110110700 10115101)0, 0৮০1010177006 0 

11919, 01 7100 ৮2116 12701605, [0611)1, 1961. 

€৪শ! বশ» বুবী 

ঘাটশিল। ২১০৩৬ উন্ধর এবং ৮৬০৩১ পর ৬1 
বিহাবেখ সিভম জেলার পূর্ব দিকে ধুম মহকুমার 
অন্ত একটি থানা ৪ শব । শ্হবটি প্রবর্বেখা নশীর 
বাম তাবে অবস্থিত ১৯৩০ খ্রীষ্টান্দে হহা হবে পঞ্াষে 

উন্নীত হইয'ছে । ইহাব বহমান আমন ন বর্গ কিলো 
মিতার (৩৬৫ বশ মাল) ও শোকম খা! ৮০৮৭ জন | 
দক্ষিন-পৰ রেলপখেব উপরে খানশি বা স্টেশনগি অবস্থিত | 
প্রাচীন কাপে ইহা! ধলছুন কালো বাজবশ্পী ছিল। 
₹**নে এ৮ শহরে উর নিয় ঠাথমিক ৪ উদ বিদ্যালৰ, 

লাইবেবি, একটি কলেজ এব একটি সরুবানি ভামপা শাল 
ওাছে। 

ঘাটশিলা মর্চল খনিজ সম্পদে বিশ্ষে সয় | ১৯১৪ 
গ্া্টান্দে হ'বর ২৭ কিলোমিটাব (১৫ মাইল) দুবে 
গ্রন্থিত মৌডাখাবে ইত্ডয়ান বপাব কর্পোবেশনের 
বুহহ "* ম উত্পাদন বেশ শ্কাপিত হঘ। ইহাব ৯৬ 
স্িলোোম বি (৬ মাইশ) দবে োানাতি এ কাথা 
২৭ খগ লিলোমিটার (১০৮ বশ মাইল) ব্যাপি] 

হণ "কপ অবহিত | ভাঠশিপ্ত ছ তিকছলল ৮ দব হান 
তপন ব্য । বাংখসবিক গড় তহাধতের পরিমান "৭ শু 

মানিক 1৮০০ মেদিক উন। এখানে শাশাব সহিহ বিজ্গাবছু 
ইট ননাম পাগষা যাব | ঘাতাএশাষ গাচুর কাধানাহ্ 
পাবা যা। 

ঘাঢন্িপা ভহতে ১৭ বিশোন্িতাব দবে ভ।সঘোডাষ 

বেশীম সবকালের আটিমিক্ট দিন বান পরলেই লাখে 
একটি আগ্বিক ধ'ত হিদ্াখনের দক স্থাশিন ইইবাছে | 
লিবওবতা তাটিন গ্রামে ইউরেনিষাঠে বু খনি আছে। 

ঘাঁ,শিলাব অগ্তাতম আকর্ষণ ধশভমাজেব আবঙ্াতা 
দেখী রঞ্ষ্ণীব সুপ্রাচীন তন্দিব। প্রতি বসব আশিন মাসে 
বিশ্যেহঃ সীওতালদের অতি গ্রিয বিশ মেন? পনর দিন 
ধরিয়া অন্তঠিত হয়। মেলার আরচগ্ মহিষ বলি দে€ম] 
হইয়া থাকে। ন্বপণাতীত কালে ধলভূমরাজেব গুপুক্ষষগণ 
এই মেলার সুচনা করেন। ভাদ্র মাসে ইন্দ্র দেবের সন্ধানে 
ইন্দ্র পবব'ও উদযাপিত হয । 

শহরের ৯৬ কিলোমিটার (৬ মাইল ) উত্তরে ধাথা- 
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ঘাটু 
গিরি জলপ্রপাত অবস্থিত। ১২৮ কিলোমিটার 
(৮ মাইল ) দুবে টিকৃীর প্রস্তরখনিতে বাসনপত্র তৈয়ারি 
হ্য়। 

দ্র 1.0 2095 00১09410015, 137141 

03926086012 9176150117৮ 05005, 195), 

দিব শু বাধগৌধুরী 

10151 

ঘাটু পুধ বাঙ্গর মযমনমিংং জেপার পুৰ ভাগ এবং 
শ্ুহট জেশার পশ্চিমাশের শিএঠমি বা ভাট অঞ্চলের 
এক গীতি-অগ্রষ্টানেন নাম ঘাট গান। ভাদ্র মাসেব 
প্রথম দিন মনসার ভালান ও বিজয়া দশমীর দিন শাবদীঘ] 
দেবীর ভামান উপপক্ষে এবং সমগ্র বর্ষাকাল ব।পিষ। 
অন্যান্ত কোনও কোনও আময়েও ইহার ব্যাপক অনষ্ঠান 
হইয়! থাকে । এই শীতি অঞ্ুষ্ঠাণের কেঞ্র একটি সৌমা দর্শন 
কিশোর - ঘাট নামে পরিচিত। তাহার মাথায মেষেধেব 
মত লগ্থা চল এব” মেবেদেন মত কাপড থাকে । আসবে 
বাধার বিষয়ক সংগাীতকালে সে নৃত্য করিয়া সংগীতে 
ভাব শীববে ব্যক্ত কবে। 

দ্র আশুতোষ ভটাচাঁ, ঝাণলা পোক-মাহিত্য, প্রথম 
খণ্ড, কশিকাতা, ১৯৬২ । 

গশভেষ হালায় 

ঘানি জাতি দৃ 

ঘাম হ্দগ্রপ্থিণ মবণ। শ্বোগ্রন্থিএনি দেহের পায় সকণ 
স্থানের ত্বকেই বর্মান। মানবদেহে হহাদের সংখ) প্রা 

পঁচিশ পক্ষ। আকৃতিতে এই গন্থিঞ্লি অডানো নলের মত। 
হহারা সমব্যথা ( সিন্প্যাবেটিক ) শাভের শিবশ্ধশাবীন | 
ইহ] ছাড! আযড্রিগ্তাপ কটেক্ম্ গ্রাস্থব হর্মোনের ছ[বা ঘামে 
অজৈব পবখের পরিমান নিথধিত হয়| 

ঘামে জলের পধিমাণ শতকরা প্রা ৯৯ ভাগ । ইহ 
বকুরস অপেক্ষা পাতলা আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০৩। 
ইহাতে যে কঠিন প্দার্য থাকে আহার প্রাষ দুহ ভশীখাংশ 
অজৈব লবণ (যথা সোডিয়াম, পঢানিয়াম ও ক্যাশশিগাম 
-ঘটিত ক্লোরাইড ও ফমূফেট ) এব" বাকি এক-তৃতীয়া*শ 
জৈব পদার্থ (অর্থাৎ ইউরিয়া, প্যাক্টিক আপসিঙ 
প্রভৃতি )। ধেণিক ঘাম ক্ষরণের পরিমাণ পারিপার্থিক 
উত্তাপ, দৈহিক শ্রম প্রস্ততি উপর নির্ভর করে। 
সাধারণতঃ দৈনিক প্রায় ১ লিটাব ঘাম ক্ষরিত হয়। 
অত্যধিক গবমে ইহা পরিমাণ দৈনিক ১০-১২ লিটার 
পর্যন্ত হইতে পারে। 

ঘাম দেহ হইতে অজৈব লবণ এবং ইউরিয়া, ল্যাক্টিক 

ঘাস 

আিড প্রভৃতি কিছু জৈব পদার্থ বাহির করিয়া দেয়। 
কিন্ক ইহার প্রধান কাধ হইল দেহের তাপ-নিয়ন্ত্রণ। 
গরমেব সময় ত্বকের উপর প্রচুপ ঘাম ক্ষরিত হয়। সেই 
খামের জশীয় অংশটুকু বাম্পে পরিণত হইবার সময় দেহ 
হইতে উন্ধাপ শোষণ করিয। পয়, ফপে দেহ শীতল হয়। 

মানণপিক উদ্লেজনার মমকস প্রধানত: হাত ও পায়ের 
তালু এবং কর্ষপুটের খেদগ্রপ্থিগুণি হইতেই ঘাম ক্ণিত 
হয। কিন্তু গবমে বা ধেহিক আমের সমঘ দেহেধ প্রায় 
সকশ খ্েগ্রন্থি হইতেই ঘাম পিঃত হর] থাকে । 

অত্যবি+ খাম প্রণেব সময় দেহে জল ও লবণ 
উভয় বপ্তরই অওাব ঘটে ১ মেহভন্য মে শ্ষেত্রেকেবল ছল 
পাণ না কপি] সোডিএাম ক্লোবাইড পবণও গ্রহণ কা 
প্রয়োজন, নচেৎ পবণেন। অভাবে অধপ্রত্যপ 9 উদবের 
পেশতে তীর চান ধরিতে পাবে। 

পশুদে মধ্যে অশ্বেব দেহে প্রহর থান শরণ হষ। 
কি্ধ গো-মহিষাি পশুগ &েহে খাম প্রায় ক্ষবিত হন না 
বশিলেহ ৮লে। 

দ্র [0010 1106 1710516109 0 11007101161 

51)10001, 1,017009, 1931; 0 7 1৩৯ খি ॥. 

7751,)1, 116 121/9১7910921591 73455 0/ ১১1০ 414| 

174০006, 13010110010) 150]. 

6-ক্৯1শ ০শীণণী 

ঘ।স উদ্ছিদশিদ্ঞণীবা! গধান  শ্রাশানপ পা ধা 
শোঞার (77180115- 3191111065৮ ) সকন ৮ষ্িলিকে খাস 

বা তণ বলেশ। কথেকটি াপশেদ ধবণের খাসেব খগকে 
শন্য বলা হণ। বুশ এবং আম “ই গোছের সুপ্তি । 

সাধাবণ *: ঘা বপিতে অবশ্য খুগাধ পবা চোপবাতো, 
পুশ, কাশ, নশ, শব, বেশা শু! পড়তি উদ্দিদ। ইহাবা 
তখভুমি অথবা জঙ্গপে জন্বাইণা থাকে | শিভিন্ন দেশে 
তুখভূমিব পাম বিভিন্ন -উত্তণ আমেবিকাখ প্রেদাি) 
দক্ষিণ আমেরিকার সাভানা ও পাম্পা, বাশখার স্টেশ 
(90129 ) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার তেণ্য (৬০141) 
উল্লেথষে।গা । বিভিন্ন গ্রা্কতিক অবস্থায় ঘাস জশ্নিয়া 
থাকে । শু মরুইমি, জণমগ্র ক্ষেত্র, উচ্চ পবত ৪ শাতপ 
বা নাতিশাতোঞ্চ অঞ্লেও ইহাদের দেখিতে পওষ! যাষ। 

ঘাস বর্ষজীখী বা বন্ুধর্ধজীবী উদ্ভিদ । ইহার! প্রধাণতঃ 
বীক্চৎ (হার্ব) অথবা! গুল্স হইয়! থাকে । গ্রচ্ছমুল দ্বাগা 
ইহারা মৃত্তিকা হহতে রস গ্রহণ করে। খাসের কাগু 
গাটযুক, পত্র অপ্রশস্ত ও দীর্ঘ, পৰ্রবিন্তাস ছিসারি, পুষ্প 
অতি ক্ষুদ্র এবং পুর্পবিহ্তাস অনুমঞ্ধরী ( স্পাইক্পেট ) 

২৫৪ 



ঘাস 

জাতীয়। ইহাদের পরাগপংযোগ বাধুর দ্বার] ঘটিয়া থাকে । 
ঘাসের ফল “ক্যারিয়প্মিস নামে পরিচিত। ফ্লটিতে 
একটি বীজ থাকে, ৰীজটি একবীজপত্রী এব ফলের আবরণ 
বীজত্বকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত । শ্বেতলারপূর্ণ শস্য 
বা এন্ডোম্পার্ধ বীজের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া 
থাকে ; ভাণটি গাকে এক প্রান্ছে। 

মুখাকে সাধারণতঃ খাম বলা হইপে? হহ। ধান্ধ- 
গে।ধের উদ্িদ নহে। ইঠ। মুস্তক-গোন্রে (ফামিপি- 
সিপেরা পিউ, 11810119-010012068০) উদ্ধিদ। মুথার মল 

আদ্বেধীয় ঈষধঝপে বাবহৃত হয় । 
ধান, গম, টা, যব, ছায়ার, বাজরা ৫তি উদ্িদ 

শহাজা তীয় ঘাসেব সন্তট্ক্ষি। 'অগ্াগ্ঠ তখলা ঠায় 'উদ্ঘিদেব 
মধো আখ দল্লেখযে।গ্য | 

খাস বা ভণলাশীয় উদ্িদ পান কার্ধে বাব হয়। 
শর খ| খাগছ। থাসের শাথ। হইছে প্রাচীন কালে শিখিবাব 
কলম ত্যাপি হইত । কুশের অপ্রশস্ত ৪ শশ্বাগ্র পন 
পল়্া-৩ণণে বছ যুগ হহতে বাবহত হইয়া আসিছেছে। 
ইহাপা বগদজী।ব! দীর্ঘ ঘাস এবং ভাগতের জধহই ইহাদের 
দেখ্িতহ পাওয়া যায়। উপু খাস ৪ খড আদিম কাল 
১২০০৯ পুটিব নির্যাণেব জন্য ব্াবহাত হইয়া! আপিতেছে। 

খাস ₹ইত৩ পয়েক প্রকার গন্ধ তল উৎপন্ন হথ, 
যেমণ-- সিট্রেনেশা, পেমন, ভার্টিশার £ভতি তৈল। 
হসখস পামক ভণজা হী উদ্চিদেব মূল হইচই মৃলাবান 

গন্ধ ৩1টিহাব £5শ উৎপন্ন হখ। খসখসেব উৎপন্তি 
বৃতখধ। ভাব “ধর্ম হইতে যথেষ্ট পবিমাণে ভার্টিভার 
এসথসেব মন বিদেশে বানি ইয়। খসখসের 

হইতে পর্দা, মাছুব, পাখা উত্যাদিও তৈয়ারি 
হয়। 

কাগজ ঠ৩য়।পণিব মণ্ডের জন্য বিভিন্ন গকার ঘাস ও 
বাশ ব্যবহূত হয়| এই প্রসঙ্গে ভারতের সাবই ঘাসের নাম 
উল্লেখযোগ্য । পশুখাগ্য হিসাবে গিনি ঘাস, ইট্টা, হাতি 
থাম, নেপিয়ার ঘাশ প্রশ্ততির চাষ করা হয়। বহু প্রকার 
শাদ। ও বিন পাতাবাহার ঘাস বাগাশে পাগানো হয়। 

দ্র কাপীপদ ধিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌধধি, 

৩য় খণ্ কলিকাতা, ১৯৫২; 70. 9. 7066. ০06 
£১81010010016, 01৫55, 60140000107 40170106106, 

৬9517180001), 1948; &০ চান [2101512001001116 

130607১), ৫ ১০010 19517 &, 7৮ তব. 

41561, 11010 07015 ০7 118414, 1301)83101:5, 1958. 

হুনীলকুমার ডট্াচাধ 

ঘি 

ঘি দুগজাত স্নেহপদার্থ। ছুধ হইতে পৃকীভূত মাখন 
সেহপদর্থ, ইহাতে শতকরা ১৩ ভাগ পশস্ক জল ও লঙ্গ 
পরিমাপ প্রোটিন, ল্যান্টটোজ্ ( শর্ত) ৪ অজৈব লবণ? 
থাকে। "তাপ দিলে মাখন হইতে জপীয় 'ংশ বাঙ্পীভত 
হয় ছিব আকারে অনাঞ্চিত দ্বাদি দ্ুপ হয় এব রে 
রুল '্বস্থায় পা€য়া যাষ ঘি। উমদ্প্রধান দেশে মাখন 

অপেক্ষা খি বেশিধিন অবিরত থাকে | গোঞজাত মাখন 
হইতে প্রপ্থত হয় গবা বা গাল্ষা খি, মহিসতৃঞ্গজাত 
মাখন হইতে হয় ভয়সা ঘি। গাওয়া ও ভয়স| খি-এন্র 
মিশ্রণ ৭ এ দেশে প্রচশিত আছে । 

এ দেশে বসবে গ্রাম ৪০০০০ মেট্রিক টন খিতৈয়ানি 
ভন্বাধ্যে প্রায় ৩২০০০০ মেট্রিক টন ঘি বাজারে 

রা জন্য "মাসে, ঝাকি অশ উৎপাদণকীরীব! 
নিদেরাই বাবহাব করবে। উত্তর দেশে সর্বাপেক্ষা বেশি 

পরিমাণ থি উৎপন্ন হয়-_বৎসরে প্রা ৯০০০০ মেক টণ। 
রসায়নের মতে ঘি হইল একাধিক ধিসিবাইড-এব 

নিখণ | এইজন্য ঘি উদ্দিশ্রেষণ ( হাইড্রোলিসিল ) কপিলে 
গ্রিসেবল এবং বিবিধ চর্দিক্গাতীয় আমি (ফ্যাট 
আনিড) পাওয়া যায়। ঘি হইতে সাধারণতঃ বিউটিবিক, 
কাপ্রইক, কাপ্রাইপিক, কাপ্রিক, লিক পুতি চবি- 
জাতীয় আমিড পাওয়া যায়। 

মাখন বা থি খাগ্যেব অন্বাতম উপাদান । ইহা 
শক্তিৰ উতস। গ্লিসেরাইড ফৌগিক ছাড়া ই 
ভিটামিন এ এবং ডি থাকে । 

সাধারণতঃ চিনাবাদাম চল নিকেল অনঘটকের 
সাহাগো হাইড্রোজেনাধ়িত করিয়া বণষ্পতি হেয়াবি কর 
হয়। ধনম্পতি দেখিতে খিকের মত হইলেও খাদ্য হিসাবে 
কখনই ঘিয়েব ভুলা নয়। বণস্পরতি খিয়ের তুলনায় সুলত। 
খিয়ে নারিকেল তৈপ, জান্তব চবি বা বনম্প্ত ভেজাল 
দেএযা হয়। কেবল দেখিযা কিংবা স্াথ পইয। এইসব 
ভেজাল খুঝিতে পারা সম্ভব ণয়। এজন্য কতকগুলি 
পরীন্ম। করিতে হয় : 

১. বিউটিবো বিষ্াক্টোমিটার পিডিং (বি. আর, 
গিডি” ) : স্ষেহপদার্থগুলির রিক্র্যাক্টিভ ইন্ডেম্স বা 
প্রতিনরণাঙ্ক সমান নয়। ৪০* সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় তগল 
ঘিয়ের প্রতিসরণাঙ্ক নিধারণ করা হয়। 

২, মুক্ত চধিজাতীয় আসিডের শঙকরা পরিমাণ : 
[ঘয়ে সামান্ত যুক্ত চবিজাতীয় আমিড থাকে । ইহার্দের 
পরিমাণ বেশি হইলে ঘি পুরাতন, অখাদ্য বা ব্যবহাব্র 
অযোগা বিবেচিত হয়। 

৩. মাবানভবন গুণ (শ্যাপোনিফিকেশন ভ্যালু : 

দেহে 
চাতে 

৫৫ 



খি 

স্সেহপদার্থের সহিত পটাসিয়াম হাইডুরক্লাইড দ্রবণ মিশাইয় 
ভাপ দ্িপে চবিজাতীষ আসিডের পটাপিযাম খটি৩ লবণ 
(অর্থাৎ সাবাপ ) এবং গ্রিমেরল উৎপন্ন হয়। এহ পৰাক্ষা 
করিষ] ঘিষের বিশ্রদ্ধতা নির্ণর করা যায। 

৪, রাইখার্ট-মাইস্প ভ্যালু (আর. এম. ভ্যাল). 
ঘিয়ে এমন অহনক আ।পিড মাছে যেগুলি বিমুক্ত হহবাব 
পব ৩পু জলীয় বাপে সহিহ চোলাই হইযা আসে। 
ইহাদের মধ্যে আবাব কতষ*গুপি আছে যাহাবা জলে 
দ্রবলীয়, যেমন বিচটাবক আআসি৬। ঘিযে এই জাতীয় 
আমিডেখ পরিমাণ বোশ থাকে ১ বণম্পততি, নারিকেল 
তৈস বা চবিতে এই জীতীব আপিঙেব পরিমাণ খুবই 
কম। এজগ্ঠ ঘিবে এই জাতী আআমিডেব পবিমা। ছাবা 
তাহার বিশুদ্ধতা নির্ধাবণ করা খাব । 

৫. পোশেশক্ষে তাশু, এই পরীগ্গা ৫ গ্রাম বিষে 

ঘি 

কি পরিমাণ উদ্বায়ী অণচ জণে অদ্রবনীয় আসিড আছে 
তাহ] নির্ণথ কবা হয়। 

৬. বড্টন পবীক্ষা (748৫0810৩৭৮) ঘিষে 
যাহাতে বনস্পতি ভেনাস দেও! সম্ভব না হয় সেজছ্যা 

সবকারি নিদেশ অন্রসাপে বনস্পরতিল সহিত শতকথা ৫ 
ভাগ তিশ &শ্ল মিশাইতে হব। ঘিষের মহিত যদি 
শও্কবা মাহ ১ ভাগ পশিমাণে এইবপ বনম্পতি শেজাল 
দেওঘ। হয় তথে বড়ুইন পবীক্ষাব দ্বারা হাহা লহজেই বুঝা 
যাহবে। তবশ খি পইথা তাহা; সহিত সমপখিখাণ 

গা হাইকডারোরিক আসিড এব মুযুখ্যাল জবণ 

মিাযা ঝশাগাহথা বাখিথা দে] হথ। তিপ £হপ 

মিশি * পাকিতো অ)াসি ভব গবে লাশ বড দেখা দেব । 

বৃঙগ।নে অবশ্য 'নাগমাক স্ঞাগ্তাড গে হান দিবাব 

প্রতি বোশ ঝৌক পডিযাছে | এহ পারিকগণা অহ্মাণে 

ভারতে “আগমার্ক ঘি-এর নিরিখ 

পরীক্ষা 

বি আব. বিডি, 
মুক চবিশাতীয় আসিড (শতকপা পরিমাণ ) 
জশীয দ্বশ (শঙকবা পরিমাণ ) 
শ্বার, এম, ভালু 

১০০-৪৩ ৪ 

১৪ (ইহার বেশি নহে) 
০৩ ( হহাব বেশি নহে) 
২৮ (হহাখ বম নহে) 

5৬ 

শম্পেশাল নদলালশ 

৪০৫ 95১৩ 

+ি (5*5% খা বেশি ৮৬) 

"৩ (হা ০নশি *হে) 
২৮(৮* এ খম পে ) 

১৮০০২ ০1 ৬৩ শখ 0 পোনেনস্কে ড্যান 
ণেগের্টিভ বড়ুইন পবীক্ষ। 

অন্থু প্রণ্শ “ব' সৌরান্ইৰ জন্য জ্যা নি শন্বমনবণ কণ। হয় । 

কয়েকটি অঞ্চলের আাগণার্ক স্ট্যা্ার্ভ গ্রেড ধি-এর নিরিখ 

অঞ্চলের নাম বি. আব. বিডি, আ।মিড জলীয 'অ"শ 

শতকরা পর্রিমাণ শনকবা পপিমাণ ( "অনু।শ) 
(উহার বেশি নহে) (হহাব বেশি নহে) 

অন্ধ প্রদেশ ৪০*০-৪৩*৪০ মা ৩৬ ০৩ ২৪০ 

পশ্চিম বঙ্গ ৪০ ০-৪৩+০ ৩০ ০*৩ ২৮০০ 

সৌবা ৪১৫-৪৫*৫ ৩০ ৩৩ ২৮৩ 

উত্তর প্রদেশ ৪ ০*০-৪৩০ ৩*০ ০*৩ ২৮০ 

বিচার ৪০:০-৪৩৪ ৩১৪ ০*৩ ২৮৩ 

পাঞ্জাব ৪ ৩*০-৪৩০ ৩০ ০৩ ২৮০ 
ঢা ০ম এরর ররর রন পর চি চি পা চি ইউ পিস (পথ সপ সস 

প্রতিটি নমুনা লইয়া বচ়ুইন পরীক্ষা! করিতে হইবে বং তাহা নেগেটিভ হহতে হইব 

ত্৫ড 

নেগেটিশ 

আল, এম. ভ্যালু 

শিস সী পাট ||| নপগ 



ঘুধু 

সরকার এখন ভেজাপ নিবাবণে কিছুটা] সক্ষম হইয়াছেন 
বলা যায়। “মেহপদার্থ' দ্র। 

মৃতাীয প্রসাদ গু 

মনীষী প্রনাদ গুহ 

ঘি অন্ঠি পপির বস্ত বশিয়া পরিগণিত। গাওয়া 
ঘি দেবকাগ পিভকার্ধ ও মাঙ্গলিক অগ্ঙ্ানে অপরিভার্ধ | 

নানা উপপক্ষে নানা অন্গানে বানহাত পঞ্চগবা পঞ্শমৃত 
৪ মধুপরেন ইহ অগ্ততঠম উপকরণ । যজ্জের মুখাকার্ন 
অগ্রিতে স্বভাভতি। অগ্রিপজার নৈবেগ্য স্বুত। অন্য 
দেখঠার পৈবেছোও ঘ্ুতের ছিটা দিয়া উহাকে দেবশাব 
গ্রহণযোগা করা হয়। শশিধ়ানে গপ্ধ ৪ গ্ুঠ বিশিষ্ট 

স্বন অধিকার করে। খবের দেপ্যালে বন্বধাবা পা বন্থ- 

রাজের উদ্দেশে ঘ্বৃতেব বারা দেয়া বিবাহাদি শুশকার্ষের 
একটি অঙ্গ । দেবকাধাদিতে স্বতেব প্রদীপ ঠহলেব 
প্রুদপ অপেশ। প্রশস্তঠর বলিয়। বিবেচিত হখ। 

চিগ্/হবণ চদবতা 

ঘৃঘু কেসি [ঠেস বশোর 0 00৭60091াগাটি- 

10110৩৭) আপ্পগ * কোনন্থিপণ গোতদণ (ঢঞাাঃ15-001010- 

111৬৮) পাখ | টর্ঘা সাপাবন 5২ ২৩ হতে ৩০ সেন্টি- 
মিখাব | ছে বাদামি ঘণ (ছোট ঘুঘু), বাম ঘণ, তিলে 
খুখ, কনি খন এব বাণ কমতি থু (গোলাপি খুখু )- 
এই প।5 বকের খনু ভাবতপধে শ্রপবিবগপ | ইহারা 

গ্রণান ** আলাসিক | ইগাদেণ আহার সাধারন নল ভুণবীজ 
৪ শন্সা। ইঠপা মাটিনে দ্র ঈপাফেবা করিতে ও 

আকাশে শিপু উডিত* পাবে, পণযনিবেদনেন মধ 

বিচি শুঙ্গীনে হডে এ গ্রীবা সঞ্চালন কবে। দেহের 
গঠন কমনীয, পর ধসর, বাদামি অথবা আবম, 
অধিকা শেব পা তুহ্টি পাল এব" পুষ্ছের প্রান্ত খে বা 
ধসর। বাদামি ৪ বাম খুঘুব গ্রীবাব পশ্চাতে িধাবিভক্ত 
দ্বিবর্ণ পাশাব কের মত নকশ।, তিপে ঘৃঘুব গ্রীবাধ একপ 
অধিভুক্ত নকশা এব কি ও রাঙা কণ্ঠি ঘুণুর গ্রীবায় 
কৃষ্ণনর্ণ অবিশ% অর্ধবুন বেখা থাকে। 

উপবি উদ পাঁচটি জানেৰ ঘুখু ছাড়া ভাএতবর্ষের 
নানা স্থানের £ক্ষিপ অরণো বাঙ্গ ঘঘ (নীল ঘুঘ ) পা্যা 
যায়। ইহাব পিঠ ও ডানা উজ্ল পান্না-সধৃ্, কপোল 
৪ মুকুট শ্থেওধুমব, পা ও ঠোট পাপ। ইহা ছাডা 
প্রধানত হিমালযেব পরবচাঞ্লে ও গহন অরণ্যে তুধাল 

ঘুণু বাম কবে। দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার । পুক্ষ 
উজ্জল এবং প্রী অহ্জ্জপ বাদামি, গোলাপি, হলুদ ও 

ভা ৩/৩১ 

ঘুড়ি 

সবুজের মিশ্রণ | দেহেপ সর্ব তরঙ্গায়িত বেখ। থাকে। 
আন্দামানে ইহাদের আর £কটি উপজাতি পাুষ। ফায- 
উহাদের র€ হাপকা বাদামি এবং দেহ রেখাঙ্কিত | বিভিন্ন 

জাতের ঘুখুর বিশেষ বিশেষ কজনব্নশি আছে । 

দ্র ০০ ১0026 13710611176 1741677 01 13110157 

[11010213105 ৮01. ৬, 1,010), 1923 3 041 
৬৬1)1১0]০1, [১01)11101 1191700091 ০01 17010 3005, 

[1700 2, 1949 , ১ 10111) [২11১1০5%, 4 5৯1012515 

০01 116 1304১ 07 17010 21৮4 1১2175021% 03০00108%, 

1909]. 

প্রদো। তকমাব সেনগুপ্র 

ঘুটিয়রী-শরিফ চব্বিশ পবগনা ফ্রেপাণ ক্যানি থানার 
বাশডা গ্রামের অন্গত একটি রেলপয়ে নেশন । ইহা 
পীব মোবারক গাজীর পবিন্ব স্বৃশ্বিজডিত পশম বঙ্গে 
ধর্মপাণ মুদলযানদিগেব একটি তীর্ঘক্ষেত্র | খুটিয়ারী পীর 
পূর্ব নাম বাশডা, এই স্থানে উত্তু গবেন কৰব, মশজিদ, 
দলগাই, াশ্যানা পড়ত” আছে। 

পার মোবারক গাজা শ্রী্টঘ সপদ্শ শানাবীব শ্বে 
ভাগ ঠ১হতে অষ্টাদশ শশাকার প্রথম পাদ পযন্ত সম্গ্র 

বালা দেশে এশীশপিসম্পন্্ ফকিব ৪ মানবঠেমিক 
লিখা খশাত হিলেন। সে কাকশে তিশি অন্তিম কডখ। 
(শ্রেট ) গাজী বলিধাদ্ পশঠ্গাণত হইতেন এবং ভিপ্দু- 
মুসলমান উম সম্প্রদায়েব শ্রদ্ধা 2 ভপ্জি পাইতএন। প্রবাদ 

আছে যে, ধন্য পশুরা৪ হাহার বশ ছিল। 

গীপ মোবাবকের কপায় এ অঞ্চলে মেপনমল পরগণার 
ভঙ্গ হী মাদন বাৰ তৎকালীন মুসলমান শাসনকতা শাষেকা 
খা মতান্থবে সুশ্দিকুপী খাব) দ্ধ চহতে রক্ষা পান, 

উক্ত ভূম্বামী +তগুশান্কপ পীর হোবারকেব উদ্দেশে 
দপুগাহ, মসজিদ প্রভৃতি শিাণ কবিয়া দেন। 

প্রতি বস আষাঢ মানব ৭ তাক্িখ সাব মোবাবতকব 

মুডাদিবসে পুটিখাবী শবিফে বিাট ধর্যোতসব ( ফাতহ1) 
ও মেলা হয়। পঞ্চাশ-ধাট সহম্ব পুশাথী ও আকঝোগা- 
কামী বাঞ্তি সমবেত হইয়া উক্ত পীরে উদ্দেশে সিনী 
৯*সগ কবেন এব কামনাদি জ্ঞাপন কবেন। 

ধর [০9১ 0%81165, 36789119150710 শ৫৩- 
(6615 : 4 12017701705, 059100008) 1914. 

গো্শ্রেকুষণ বহু 

ঘুড়ি কাগজ ও চাচাডি ধিষা তৈরারি আকাশে উড'ইযা 
খেলা করিবার জিনিস । অনেকে মনে কদ্নে ইহা প্রাচীন 
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ঘুম 

কালে চীন দেশে উদ্ভুত হইয়াছিল। কোরিয়া, চীন, 
জাপান, মাপয় প্রতি পুর্ব এশিয়া দেশগুলিতে এবং 
ভারতবর্ষে ইহার ব্যাপক প্রচলন আছে। চীন ও জাপানে 
প্রায় ১ মিটার ধুহৎ ঘুডি উড়ানে৷ হয়। ভার তথর্ষে এই- 
রূপ ঘুডিকে ঢাউস বলে। তিব্বতে খাচার আকারের বুইৎ 
ঘুড়ি ছুর্গম স্থানে ম্য়া পরিবহনে ব্যস্ত হইত। 
আবহাওয়] সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্থা, যুদ্ধের সময়ে ও 
ইঞ্জিলিযারিং সংক্রান্ত কিছু কিছু কাজে ঘুডির ব্যবহ্াব 

হইত। বেনজামিন ফ্র্যাঙ্লীন খুডির মারফত মেখে 
অবস্থিত বিছাতের সন্ধান পান। 

প্রাচীণ কাল হইতে ভাবতবর্ষে ঘুভির প্রচলন থাকিলেও 
মুসলমান আমলে ইহা ক্রমশ জলসাধারণেব প্রিষ হইয়া 
€ঠে। স্থুতায় মাও দিষা ধারাপো করিয়া ঘুডিতে- 
ঘুভিতে পাচ লডা 'অতি উদ্ভডেজনাপূর্ণ খেলা । বিন! 
মাজার স্থতায হাতের বা শ্ুপু আগুলেব কৌশলে প্যাচ 
লড়া উনবি.শ শতাবীর শেষার্ধে কপিকাতার ধনী সমাজেব 
কোন কোনও অ*শে অত্যন্ত বাহাছ্রির খেলা ছিল। 
অনেক সময়ে পাচ দশ এমন কি একশত টাকার নোট 

ঘুডিতে বাধিযা প্যাচ লডা এই সমাজে বডমাভষি 
দেখাইবার বে ওয়াজ হছুইয! উঠিয়াছিল। ঘুড়ির প্রতিযোগিতা 
পরিচাল্পার জন্ত ভাবতে কয়েকটি শহপে স'স্থা আছে। 

ঘুম দৈহিক অবস্থাবিশেষ। ঘুমের সমষ শরীরে শান! 
প্রকার পরিবহন দেখা যায়। চোতুখর পাতা বন্ধ হয। 
চ্বুগোপক দুইটি সামান্য উপবে ঘুবিয়া যায অর্থাৎ 
শিবনেত্র হয়। ভারারন্ধ (পিউপিল ) দুইটি সংকুচিত 
হয়। দেহতাঁপ, জৎম্পন্দন, নাভীর গাঁত 9 বক্কর চাপ 
কমিয়া যায়। শ্বসন মন্থর ও গভীর হয়। শরীরের 
সকল ক্রিয়াকলাপই স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিশ্রামকালীন 
পযায়ে লামিয়া আসে । কোনও কোন? প্রতিবর্ত (রিফ্লেকম) 

ক্রিধাব উংপান কঠিন হয়। পাচকরসের ক্ষবণ হাস 
পায়, কিন্ধ পাকস্থলী ও অস্ত্র স'কোচন কিছুটা বর্ধিত 
হয়। হালকা ঘুমের সময় স্বপ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 

অনেক বিজ্ঞানীর মতে ঘুম জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
কিন্ত অপরিহার্ধ ছে অবশ্য বিষয়টি তর্কসাপেক্ষ | 
ক্বাভাবিক অবস্থায় একজন প্রাপ্রবয়ন্ধ বাক্তির দৈনিক ৩ 
হইতে ৮ ঘণ্ট। পুম আবশ্বুক | শিশুদের নিদ্রার প্রয়োজন 
প্রাপূবয়স্কের তুলনায় অনেক বেশি, "মাবার বুঙ্ছের ঘুমের 
প্রয়োজন কম। সগ্যোজাত শিশুর পক্ষে দৈনিক ২* 
ঘণ্টা নিদ্রা াবশ্তক | 

অচিন্থাকুমার মুখাপাধ্যায 

ঘুম 

মাহষ প্রধানত: রাত্রে একবার একটানা খুমায়। 
কিন্ধ অধিকা'শ মচুক্বেতর প্রাণী দ্দিন ও রাত উভয় 
সমযেই বহুবার কিছুক্ষণ করিয] নিদ্ব1! যায়। মানুষের 
প্রধানতঃ পাত্রে ঘুমাইবার প্রথা জন্মগত নহে, ইহা বন্ুল 
পরিমাণে অভ্যাসের উপর নিভর করে। 

দীর্ঘ অপিদ্রার ফপে চিন্তার অমংলগ্রতা, স্মৃতিদ্রংশ, 
মনংসংযোগে অসামর্থা, নাত ৪ পেখব অবসাদ, রক্তচাপের 

বৃদ্ধি গ্রভৃতি প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পাবে। 
বিজ্ঞানীর নিদ্রার কারণ সম্বন্ধে নান! প্রকার তথ 

প্রচার করিযাছেন। হাঁওয়েল ভাখিয়াছেন মন্থিদ্দে রক্ত 
সঞ্চালন হাস পাইলে মস্তিফ নিচ্ছি হইয়া পডে ও ঘুম 
আমে । পিষেবো ধ মতে, হিপ্নোটক্সিন নামক দেহঞ্জ 
রাসাঘনিক পদার্থের প্রভাবেই পিদার উদ্কে হয়। 
বোমিনখটিত হর্মোনের ক্রিয়াই গুমের কাণণ বলিখা 
খসোন্দেক এবং বিয়ের মনে করেন। বিশদ এ সকল 
মতের স্বপক্ষে প্রমাণের অভাব আছে । 

পাভপভ (১৮৪৯ ১৯৩১ শ্রা) এর ম5 নিদাণ জন্য 

মস্তিঙ্গে কোণও নিদিষ্ট না্কেন্দ শাই , অবসাদ «ক 
ঘেষেমি প্রভৃতির ফশে পক্মন্ডিদ্ধে নিক্ষিণ ঠা স্বটি ছব, 
এই অবস্থা পুমশং মস্তিদের অন্তাগ্ত আশে ছডাইথা পড়িয। 
নিদ্রার উদ্রেক কবে। ভাহার বাস নিদ্রা ৪ সবেশন 
(হিপ নোপিস ) মুলতঃ 'মভিম এব" তব 'অবস্থারত বারণ 
মন্তিষ্কের নিক্ষিয়ঙা , মন্চিদ্ধে। এহ শিক্ছি'য গাব শিস্তাপ ও 

গভীরতার পার্থকাই নিদ্রা ৭ সবেশনে মধ্যে প্রতেদেখ 
উল্লেখযোগ্য কাপণ। কিছ হেস, র্য/নসন প্রমুখ 
বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, শিছা নিভর করবে মন্দের 
হাইপোথ্াালামাস-এ অবস্থিত নাভকেন্দ্রের উপর । মুদ্ধ 
বিছ্বাৎ্গ্রবাহ বা রাসায়নিক পদার্থের ছারা অথবা খাগ্তিক 
উপায়ে মস্থিক্কের এই অন্শ উদ্দাপি5ত হুইপে খুমের 

মত অবস্থার শ্রী হয) আঘাত কি"ব। প্রদাতেব ফণে 
এই অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অঠিনিার উদ্ভব ঘটে। 
অবশ্ঠ হেস্ এর মতে হাইপোথ্যাপ।মাসে অবস্থিত কেন্টি 
নিদাকেন্ছজর এবং ইহার উদ্দীপনাই নিদ্রা কারণ, কিন্ত 
র্যান্সন, হ্যারিসন প্রভৃতি বিজ্ঞানীবা মনে কবেণ হাই- 
পোখ্যাপামাসে অবস্থিত কেন্দ্রটি জাগরণকেন্্র এব* বিভিন্ন 
কারণে ইহাব সাময়িক শিক্ষিয়তাই নিদ্রার উদ্রেক করে। 
আবার ক্লাইট্মান- এর মতে, জাগ্রত অবস্থায় পেশী হইতে 
উদ্ভুত আবেগ ( ইমপাল্প) মস্তিষ্কে পৌছাইখা মস্তিষ্ককে 
উদ্দীপিত ও সক্রিয় রাখে , কিন্ত ক্লাঙ্জির ফলে পেশী হইতে 
আবেগের আগমন হাস পা, ইহাতে মন্তিষ্ধেব উদ্বিপন। 
কমিয়। সাময়িক কর্মবিরতি ঘটে এবং ঘুম আসে । মনে হয়, 
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ঘুরীবংশ 

ক্লান্তির ফলে অথবা দৈনিক বিশ্রামের অভ্যস্ত সময়ে পেশী 
ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে আখেগের আগমন কমিয়। গেলে 
গুরুমন্থিক হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত নিদ্রাকেন্ত্রকে 
(মতান্তরে জাগরণকেন্ত্রকে ) আর নিয়স্কণ করিতে 
পাবে না, তখন নিদ্রাকেন্দ্রের অপ্রতিহত প্রিয়ার ( মতান্তরে 
জাগরণকেন্দের নিক্কিয়তার ) ধপে শিরা উদ্রেক হয। 

জে যি, 10161110791, 91241 2)  উ/2152%11655, 

00101০860, 1939 , 17. 0. 6810৬, ৩০16০6৫ ড/০11, 

1$195০0৬, 1953. 

দেসজো।5 দাশ 

ঘুরীবংশ ঘুব বাজা আগগানিপ্তানের পার্বত্য অঞ্চলে 
হিরাটের দঙ্গিণ-পুবে অবস্থিত ছিল। ইহার রাজধানী 
ছিল ফিরোজ কুহ.। খ্রাষ্ঠীঘ দশম শতাব্দীতে শান্সাবাণী- 
বশের নৃপতিগণ এইস্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। 
১০০৯ গ্রীষ্ঠা্দে এই ছুই বাজবশের মধ্যে ক্ষমতার ছন্ 
শু হওযায় ঘুবেব আলাউদ্দীন হোসেন গজণি নগবটি 
অগ্রিস যোগে বির্বন্ত করেন। 

১১৭২ ্রীষ্টাবে ইহার ছ।তুম্পন্ন গিযাস্ুদ্দীন মহম্মদ 
থুরেদ অশিপতি হন। ইতিমধ্যে গুঞ্জ তুর্কমাণ জাতি 
গণি অধিকাব করিযাছিগ। ১১৭৩ গ্রাষ্টাবে গিযান্দ্দীন 
'আাহাদিগকে বিতাডিত কবিযা গনি উদ্ধার করেন এবং 
তাহার এাতা শিহাধুদীন বা মুইপ্রদ্দীন মহম্মদকে গজনিব 
শাসক নিযুক্ত করিলেন। এহ শেষোক্ত বাক্তি মহম্মদ 
ঘুবী নামে পারচিত। ছুই এাতার মধ্যে খুবই সৌহার্দ্য 
ছিপ। 

গিযাস্বদ্ধীনের উচ্চাশা] ভাহাকে মধ্য এশিযার খারাজান 
শাহের সহি৩ যুদ্ধে শিপ্প কবিণ। প্রথম দিকে তাহার 
স্ববিধা হইলেও পরে ভীষণভাবে পরাস্ত হওয়ায় উত্তর- 
পশ্চিমে তিশি যে বিরাট অঞ্চল পাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 
শুধু হিগাট ও বাল্খ, প্রদেশ তাহার অধিকারে থাকে। 
উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্প্রসাবণ-নীতি ব্যাহত হ্যায় ঘুর 
রাজ্যের দৃষ্টি নিবন্ধ হইল ভারতের দিকে। মহম্মদ খুবী 
প্রথমে জয় করিলেন মুলতান (১১৭৫ শ্রী), তাহাব পরে 
উচ, ছুর্গ, কিন্ত গুজরাতে তিশি পরাজয় বরণ করিলেন। 
১১৭৭ গ্রীষ্টাব্ধে পেশোয়ার ও ১১৮৬ ত্রীষ্টাব্ধে তিণ লাহোর 
অধিকার কবেশ। তাহার পরে তিনি দিজী-আজমীরের 
চৌহান-নরণতি পূর্থীাজের সীমান্ত-ছুর্গ ভাতিগ দখল 
করিলেন। উভয়ের মধো ভাতিগার অনতিদুরে তারাইনের 
প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ হুইল (১১৯১ গ্রী)। মহম্মদ পরাস্ত 
ও ভীবণ আহত হুইয়া গজনিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

ঘুতাচী 

কিন্ধ পরবৎসর এ প্রান্তরেই তিনি পৃথথীবাজকে পরাস্থ 
করিলেন। পৃর্থীরাজ বন্দী ও নিহত হন। ভ্াহার পরাজয় 
মহম্মদের হিন্দুষ্তান-বিজয়ের পথ ম্বনিশ্চিত করিল । 

ইহার পরে আজমীর, দিলী ও অন্যান্য বহু স্থান গবের 
করতলগত হইল। ১১৯৩ খ্রীষ্টান্দে দিল্লী ভারতে নব 
প্রতিষ্িঠ মুসপমান রাজোোর রাজধানীতে পরিণত হইপ। 
১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ ও বারাণসীর নুপতি জখটা?ও 
পরাস্ত ও নিহত হুইলেন। ১১৭৭ গ্রাষ্থাঞ্চে গুজরাত এবং 
১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেশখণ্ডের কাশিরর ঘর্গ অধিক ঠ হইল। 
ইতিমধো বিহার ও বাংপার একাণশ৭ বিজিত হইল। 

এইভাবে উত্তর ভাবতের বিস্তৃত অঞ্চল ঘুরের শাসনাধীন 
হইল। 

১২০৩ খ্রীষ্টান্দে গিয়াহুদ্দীনের স্বভাব পরে মহম্মদ খুবি 
গদনি, খুব ও দিলীর অধিপতি হইলেন। পারাবের 
খোকর জাঠির বিদ্রোঠ দমন করিয়। লাহোব হইতে 
গজনি প্রত্যাবতনের পথে সিঞ্ধু ণধের তটে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে 
১৫ মাচ তিনি আততামীর হণ্তে নিহত ইন । এভাবে 
তিনিই প্রথম ভারতে মুসলমান সাম্বাজা প্রতিষ্ঠা করবেন 
এবং ইভা পরে বিরাট মহীঞ্হে পরিশত হয । শি মে 
শুধু সমরবি্ষী ও দুর?শী গাঙ্জনীতিজ্ঞ ছিলেন তাভা নহে, 
তিনি সাহিত্যাভরাগাও ছিলেন । 

তাহার কোনও পুহসন্থান না থাকাতে শেষ পরধস্ক 

প্রদেশপাশগণই উত্রাধিকারী হইলেন । কিরম'নের শাসন- 
কতা তাজউদ্দীন গজনির মিংহাসনে এবং ভারতে ঘরের 
শাসনকর্তা কুতবুদীন আইবক স্থপতান উপাধি গ্রহণ 
কাচ্যা দিলীর সিংহাসনে ১২০৬ খ্রীষ্টাকে আরোহণ কণেন। 

দ্ধ ৯. 3.1. [791150119, 776 29870046017 

০৮৮7৬116517 10016 117 178010, 171)016, 1945, 

1৬101095)-05-9119], 120944-7-14577 0414০, 

19537; হি. 0. 1১191007001, এ, 10৩ 1715101271৫ 

04106 07 06 17)01) 7901716, ৬০01 ৬, 131)015, 

1992; £&. 1, 90158508525 1106 591027906 ০% 

10611, 80121095, 1962. 

মোঈন্ুন'থ চৌধুখী 

স্বতকুমারী ভৈষজ্য উত্তিদ ত্র 

ঘ্বতাচী স্বর্গের লাবণাময়ী অগ্গারা। হরিবংশ, বামায়ণ 
ও মহাভারতে দ্বতাচী সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনীর উল্লেখ 

আছে। বাঙজধি কুশনাত স্বৃতাচীব গে শঙকন্যা উৎপাদন 

করেন, এই কাহিনী বামায়ণের আদিকাণ্ডে পাওয়া যায়। 
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ঘেটু 

চাবনপুত্র গ্রমতি ইহার গ্ডে করু-নামক সম্তাপের জন্মদান 
করেন (মহাভারত ১1৮২ )। ধ্রোণাচায ও শুকদেবের 

জন্মকাহিণী9 এই অগ্সথার সহিত যুক্ত। ভবদ্ধা্স মুণি 
স্বতাচীকে দর্শন করিযা বিদ্বান্ত হইলে দ্বোণ অর্থাৎ কপসের 

মধো শিজ ক্ষবিত শুক্র ধারণ করেন, তাহাতে দোণাচামের 

জন্ম হয ( মহাভারত ১1১২১1৩ ৫)। ব্যাপদেব অবণি- 
মন্থন-কালে এই অপ্কাবাকে দেখিষা বিুপ্ধ হন। তীহার 
স্থপিত শুঞ্চ অবণিমধ্যে পতিত হওযাষ অগ্রিতুপ্য তেজন্বী 
শুকতদবেএ আবিভাব ঘটে (মহাতার৩ ১২।৩১১।১ ১২)। 

যুখিক' ঘোষ 

ঘেঁটু ঘণ্টাকণ দ 

ঘোড়দৌড় নিদিষ্ট ক্ষেত্র বা অঙ্গনে অশ্াবোহীব 
যোগ শমৃশক পশৌড। পণ বাবাজি বাখিষা অর্থনাভ 
খেপাটির যশ আকধণ। কষেক প্রক্কাবের ঘোডফৌড- 
এব প্রচলন দেখা ফাম, ১, কথেক মাইলের নিপিষ্ট 
একটি ক্ষেত্রেব মধাগত নালা, বেডা হতাপির বাধা 
ডিচাইযা পানতম সমঘে পক্ষান্তলে পৌছানে'। খিপ্শ চে) 
২, কেবশমাএ বিভিন প্রকাবেব পেডা ডিডাইবা নান৬ম 

লমযে কষে উত্তরণ (হাড়ল রেস) ৩. সম্শ ভূমিগ 
উপব শৃাশতম সমঘে সোজা দৌড়। শেবোক্ত খেলাটি 
বন্গমানে ঘৌডদোড এর ম্মাদশ এব লোকাপ্রম হইগা 
উঠিথাছে | বন্য অশ্বাকে বশীভূ৩ করিনার অল্পকাল মধ্য 
খেলাট প্রব্ণ্ত হইযাতিন মনে হয়। ৬২5 খ্রাইপবাবে 
৪পিশ্পিকে ঘোডদেড হহযাঙিল। কি্ধ সমপামরিক 
কাপে সভাজা৩গু"পব মধো আরোহী-পু্ঠ ঘোডার গৌঁড 
অপেক্ষা! অশ্রগাশিত বথের দৌড সমধিক প্রমিঞ ছিপ, 
এপ শগ্মান কর্রবার সগত কারণ আ”্ছ। বৈগিক 
সাঠিতো 'আদিবাবনঃ বা ঘোড়দৌডের যে বিবরণ পায় 
যায সম্ভব ৬: ভাহা ঘোডাম্স ঢানা বথেব দৌড। অর্ধ: 
বুক্তাকার দৌডের 'অঙ্নটিকে আজি বশা হইত। 
কাষ্ঠা' বা "গা্টা শদেবও এই অর্থে বাবার দেখা 
যায়। “কান্মণ? অর্থে লক্ষাপ্থপ (উহনিৎ পোণ্ট ) বুঝাইত। 
বাঞ্জি রাখিযাই প্রতিযোগিতা হইত । বাজি-লবধ ধশ 
প্রাপ্ির জন্য খগ্বেদে প্রর্ণা আছে। বখগুলিকে 
“আজিলং বলা হইত । যাকডোনেল-এব মতানসারে অবশ্য 
“আজিম্থৎ থোডদৌডের অন্রষ্ঠাতার নাম। যঙ্জকর্মের অঙ্ক 
হিসাবেই আজিধাবনের উল্লেখ পায়! যায়। খ্রীষ্টপূর্ব 
১৫০ শতকে এশিয়া মাইণর-এর হিওাইট-জাতি ঘোডায়- 
টানা রথের দৌড়-প্রতিযোগিত করাইতেন বলিয়া কোনও 

ঘোড়াদৌড় 

কোনও পুরাতব্ববিদ অন্মান করেন । ছোমর-এর ইলিয়াড 
মহাকাব্যে রথেব দৌড গ্তিযোগভার বর্ণনা আছে। 
ঘোডাখটান] রথই মহাভাবত ৪ পুবাণাদতে অধিক 

গৌববের বস্ত ছিল) রখের সাবাথ বু সম্মাণিত বাক্তি 
হহতেন। রোমানবা অশ্বারোহী হিসাবে খ্যাতিপাত 

করিপেও বথের দৌড (৮1বিযু বেস ) লইযাহ তাহার 
মাতামাতি করিত। এজপ অগ্দান ববা অনশগত নহে 
যে মধা এশিখাব অশ্ব গ্রাষ্ পুন কাশ হইত্ছে গতিবেগের 

জন্য প্রসিদ্ধিশাত কবিযাছিল এব ওই জান্ের অশ্ব 
হহঙেই বঙমান কালের কুশীন অথ (থবোবেড ) জন্মলাত 
করিয়াছে | 

প্রাচীন ক'লেব বিভিন্ন জান অশ্বাবোহণে পারদশা 
হইলেও বিম্মযেধ বিবম “হযে ভসনণেহকা প্রখম প*মানে 
প্রচলিত ঘোউডদৌডের ভদ্র হখ। হ শাাগিব জমিদার 
বা নাহট ০ণব মরধোই (খাডাধীডেণ আদব ছিপন? 

সম্ভবতঃ খেসেড অভ্যান তবিত পলাহঢশন মপ।পটাণ 
জা "পর মাবোহণ চাতা ।ন্দ হহয়া ভাতা তব হাশায 
বাসন ভ্ণা খেলা? হহার ১১2 ৭ ক ৭ সুগব 
খোডদৌ ডর প্রবণন করেন। এ পম হহততহ হ শাক 
মধাপ্রাচোণ শঠিগাত ঘোডাব মাঠপান জান হ৭। 

দ্বিতীয় হেলবিণ 4 দহ্ৃবনে ১১)৪ খা ধে এদশ হব 
প্রবেশদ্বারের বাহিবে নিখখিন্ড প্ীত* পর খথবাব 

ঘোডা বেগা কেনা মেশা পাসহ। পথম পিগাড এব 

রাজ হকালে নগদ বাজি বাখিণ ঘোলা ড অষ্ঠি হয, 
সম্ভবতঃ ইহাহ ই লাণ্ডে বওমানে প্রচশি 2 পাব হুণম 
ঘোদোৌড। ভাত।ব পর "অগ্ম হেনরি বাশ ধকালে 
ঘোদদৌডের বাধ্সবিক সমাবেশ হহতেও প্রতিপক্ষ 
স্টাট-এএ পাজত্বকাপণেহ হ পাণ্ডে ঘোডাদীড সুগাণঠিত 
হয়। প্রথম গেম্ন এব পাজস্বকাশে এপমম, শিউ শার্বেট 
প্রহৃতি ঘোডপ্রোডের মাঠগ্রলিণ পলুন হর। এ সময়ের 
রাজাদের প্রায় সকপেরুহ ছোট-বুড কৰেকটি কারযা বেল- 

এপ ঘোড়ার মান্তাবল পাকি ৩ এব ঠাহারা ভাল জাতের 

ঘেডার কেনা বেচা করিতেন । 

ভাব তরর্নে স্প্রতিষিত হহয়া বমিবার প্রান সঙ্গে সঙ্গে 
ই*রেজজাতি এ দেশে ঘোডদৌড প্রবর্তন কবে। তং" 
কালীন নঘিপরে উলেখ না থাকিলেও উবেজদের বুহৎ 
উপনিবেশ মাদাজেই প্রবম ঘোডদৌড অনুঠ্িত হয়, 
এ 'অন্্মান অল"গত নহে । ১৭৮৭ শ্রাযাকে কপিকাতার 
ইংরেজদের ঘোডদৌড় একটি সামার্গিক আনন্দান্ুষ্ঠানে 
পরিণত হুইযাছিল তঙকাশীন কাগজপত্রে এরূপ উল্লেখ 
দেখিতে পায়া যায়। কপিকাতার দক্ষিণ উপকে 
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ঘোড়দৌড় 

গার্ডেনরীচে আক্রার মাঠে এবং ১৩ মাইল উত্তব-পূর্বে 
বাধাসতে তখন ঘোডদৌড হইত । সে সময়ে বাধাসতে 
ইংরেজ শিক্ষানবিশদেপ জন্য একটি মিপিটারি কলে ছিল, 
কলেজের ছাঃদেণ উতৎমাহেহ সম্ভবতঃ এখানে ঘোডদৌডেব 
বাবস্থা হইয়াছিল। খাস কলিকাশায় কেলার দক্ষিণে 
সঙ্চোনিমিত মাঠে ছুই হাজাব টাকার বাজির একটি 
ঘোডদৌড হইবে আহার ঘোষণা ১৭৮০ খ্রষ্টা্ধে বিজ্ঞাশিত 
হইয়াছিল । এই মাঠেই ১৭৮১ গ্রীষ্টান্দে টসে (7980160 
সাহেবের গগন ((01690) ৪ তেঙ্কল্ (0707015) 

সাহেবের ম্য।৮-এম-পিটাব (৮ 10017-017-501) খোডার 

পেস হয়। রেসপেব পর "্মশগহণকারীব দণ পিভিঘাস 
সাহেবের বেলতেডিযার-এব বাগানবাঁডতে গিষা চা, 
কথি, পেমানড হতাদি পাশাছ্ছে বাগানে ব্যাগ সহযোগে 
নাচগাণ কৰিছে থাকে । হিকি লিখিত বিবরণ হইতে 

দেখ! যার, ১৭৮৩ শ্রীষ্গা্দেও এই ময়ধানে ঘোডদীড হহ ত 
এব মাতে দশকদকের খাপস্থা ভিল | ১৭৯৪, ১৭৭৫ ৪ 
১৭৯৭ গ্রাঞ্া,ধণ শিশ্াাপপণ্জাল হহতে জানা যায মে 

খোড৫ে-3 সন বে রশিতে প্রা বাশ ৪ সগতাগানেব 
বব গাকিত। বেম-থব শেষ দিনে পল নাচেবও 
বাণন্থা থ[কিডি | এই সমবে রবিবার পুরা ঘোডদোৌড 
হ৬%। খঙশা্ পড় পঝেলেমূবি গবিবাবে কলিকাতাৰ 
(খাডদেউড বন্ধ করিয়া গ্েন। "*খপবে ১৮০৩ খঙ্গাবে 
বঙ্গ একি গাব প্রশিষ্ঠত হইবে থোডদৌড আও 
তবোকপ্রিএ হহখা ৪ঠিলেও বড্ড লর্ড মিণ্েো কর্পিকাহাণ 
খোডোড বন্ধ কবেন। কিশ্ব আকা! এবং বাাবাক পুণে 
( তাহার নিজ বাগাণবা।ডর 'নকচেই ) ঘোডদোৌড বন্ধ হয 
শাঁউ | লর্ড হেট মেব শাসনকাল হইতেই কপিকাহাষ 

ঘোডদৌও৬ পাকাপাঞ্ভাবে শিকড গাডিযাতে বলা 
যাতে পাবে। ১৮১৩ খাান্দে মাতে শীতের কুযাশ। 

কাটিয়া গেলে প্রতি বুহম্পরিবাৰ সকালে বেস হহত। 
এই বৎসরে কলিকান/য প্র-ম 'ডাখি বেস হয়। 
অপরা তই খোডদৌড অতি হইবার প্রথা ইহাৰ 
কাছাকাছি সময হইতে চালু হথ। ১৮১৯ খ্রাষ্টাবে 

ব$মান খেস-কোপটির শির্মাণ আবন্ত হয এব মাণেব পৃথ 
দিকে পুরাতন প্রেসিডেন্ষি জেশ-এর কাছে একটি দর্শক- 
মঞ্চ স্বাপিত হয়। পরে ইংপ্যাণ্ডেৰ বিখ্যাত ০১1-কোর্স 
আম্কট (ঞ১০০০-এর অগ্তকরশে বান বুহৎ্ দশক- 
মঞ্চটি নিমিত হশ। পুরাতন মঞ্চটি গ্রীক্মকাপীন 
অধিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হইত। পরে এটি ভাঙিযা 
ফেলা হয়। কলিকাতাব উৎসাহী বাঙাপী উনবিংশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি ঘোডদৌডের জন্য নিজস্ব মাঠ গ্রস্ত 

ঘোডদোং 

করেন, কিন্ধ তাহা স্থাধী হয পাই । হিন্মুমেলার ১৭৯১ 
শকান্দেব (১৮৩৯ শ্রা) আয়-বায় বিবরণে দেখা যাগ থে 

মণিপুরে ঘোডদৌডের জন্য একশত চাক] বায় হইতেছে | 
ঘেডদে।ড ক্রমশঃ জনগ্রিয ভ্ভঘা উঠিলে খেপাটির 

নিষন্ত্রণ-প্রযোজন অন্তত হয ৭ ভারতে £ভ উদ্দেশ্তোর 
সানক্লে ১৮৪৭ গ্রাষ্টান্দে কলশিকাঠ গার্ক কাপর পরুন 

হয়। শারনবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে থোঙদোড হত্মিধ্য 
জনপ্রিঘ হইয়া উঠিতেছিলপ এব, হহাণ কােকটি “হবে 
ঘোডদৌডের ক্লাব ঞুতিঙিঠ হইতে আব কবে। 
কলিকা চার টার্ফ ক্লাবেব ন্যাষ এধাযাল পঞেণাণ উদ্িযা 

টার্চ ক্লাব বোম্বাই ৪ পুনা শবে, মাতাদেব সাউণ হ্দি 
টার্ণ গলার, মহীশুখ ৪ বাঙ্গাপোর-এ এবং এ শহর মাতা 
বেস ক্লাব, মাাজ, উঢাকাম ও হাবদলুবাপ এ খোডপোড 
পরিচালনা কবেন। £ই চাখিটি ব্রার পক্তপক্ষে নিক্গ 
নিজ এনাকায় রেস সংক্রান্ত ব্যাপাবম্মহেব নিখামক | 
১৯১১ খ্রীগাঙ্ষে পঞ্চম জর্জ কাপকাশার 21৮ ক্রাৰে 
আগমন কাবছল হা বিখাশ' আহা গ্রাপূু হহমা বাল 

কাকা গার বাব নামে পরিচিত হহত৩ দাকে। 

১৯৩১ শ্রী্'ন্ছে ই-্যার্ধেব দ্বিতীন এলিজাবেথ বলিবা তার 
মাছে উপাস্থত হভবা ব্লাবটিরু দধাদপুদ্ধিকলে বিশে সব 

সহমত] কবেন। কশিকাঠার এত মঠটি পৃথিবীর অনাতম 
শেঠ মধ্দান | ১৯৬৬ খাবে কলিকা শাব এছ বাক্টিব 
পবিচাপ্নাণানে এশিথান রোপ* বনশাবেশশ এর অধিবেশন 
*য। ভারঙবধে ইহাই প্রথম ঘোডদৌডেব আম্কর্দেশিক 
সভ]। 

“ঘাডদৌড বর্তমান হগের অশাগ্ধ জনপ্রিয খেলা। 
ই৪9 1, টন্বুর ৭ দক্ষিণ আমেবিকা, £এশিযা এবং 
আফ্রিক।ব প্রা সকল রাজে ই ইহাব আবর্ণণ সমধেক। 

প্র্নেব উতৎকর্ণ সাধন কবিযা খোনার দৌডেব্ গতি 
বৃদ্ধি কবা হইয়াছে এব* এ বিষয়ে এখন পবীক্ষা-নিশীক্ষার 
অন্ত না । ইংলাণ, আযাপাপ, ভ্রাঙ্গ এ আমেন্কাণ 

যুক্তলাষ্ট এ বিষে নিশ্ষে অগ্রনী । মধ।পাচে।র খোডাব 
সতি৩ ঘ্মন্য দেশের ভাল জাতের আব প্রন কবাইথা 

»বাধেড' নামে অত্যান্ত উন্চ পযাষের এক শ্রেণর খোডাবর 

উদ্ভব হৃইথ ছে। ভাবনুবর্ষেগ উচ্চ স্তবেব ঘে।ডা-গ্জ্নের 
উদ্বেশ্বো ব্রিটিশ শাপনকালে কমেকটি গ্ুজন বেন্দ্র স্থাপিত 
হইবাছিল। ম্বাধীন ভারতে বিদেশঙ্গাত ঘোডা আমদানি 

বন্ধ হইবার ফলে এখন আবও অধিক গ্রজন-কেন স্কাপিত 
হইযাছে ১ ভূপাপ, পুনা, বোশ্বাই, কোলহাপুব, মীবাট ও 
পাঞ্জাবেব কষেকটি জেলা উচ্চ স্তুরেখ অশ্ব উৎপাদনে 
বিশেষ চেষ্টা! করিতেছে । 

৬১ 



ঘোড়দৌড় 

ঘোডদৌডের প্রধান আকর্ষণ ও উত্তেজনণ হইল বাজি 
ধর]। তঘোডদৌডের প্রা আবস্তকাল হইতে বাজি ধরিবার 
মধাবতী ব্যবস্থাপক হিসাবে 'বুকষেকার” নামে একশ্রেণীর 
উদ্ভব হয। প্রতি ঘোডার দর স্থির করিয়া! দেওয়া ও 
লগ্রিকারীবৰ নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়া! জয়ীকে দর 
অন্ুযাধী মুনাফা ফেরত দেওয়াই এই শ্রেণীর কাজ ছিল। 
অবস্থা টার্য ক্লাব-এর নিয়স্থণাধীনে ইহাদের কাজ করিতে 
হইত। কিন্ক তৎসত্বেও এই পঞ্চতিতে নানারূপ অন্ুু বধ! 
৪ অসন্যোষ-হছিব সম্ভাবনা! থাকিত। এই সকল অস্থবিধা 

দুবীকরণেব উদ্দেশ্যে পরে যন্ধ্ের সাহাযো বাজি ধরিবাব 
প্রথা গ্রবতিত হয়। প্রথমে এই যন্বগুলি হস্তচাপিত ছিল, 
বর্তমানে এইগুপি বিছবযাৎচাপিত ও স্বয়ংক্রিয় হইবা4 ফপে 
বাজি রাখিবার পঞ্চতিখ অনেক উন্নতি হইয়াছে । এই 
যন্্ প্রথমে এক ফ্রাসী-কর্তক উদ্ভাবিত হয়। ইহাকে 
টোটালাইসেটর (700115000£) বা সক্ষেপে টোট বলা 
হয়। বিভিন্ন ঘরে যন্্গগুপি বসানো থাকে । ইহাতে 
নুবিধা এই যে, কোন দৌডের প্রথম ও অন্য ক্রমগ্ুলির 
জন্থা বাজি ধা যাষ এবং যে কোনও যন্্ব হইতেই টিকিট 
কেন। হউক পা কেন তাহা কেছ্ছে অবস্থিত যন্বে রেকর্ড 
হইয়] যায় এব" প্রত্যেক ঘোড়ার উপব ও একটি রেস-এব 
সবগুলি ঘোডার উপর মোট টিকিটের মূল্যের পরিমাণ 
জানা যায। দৌডের ক্রমাবস্থিতি জানা হইযা গেলে 
টার্ফ ক্লাব-এর প্রাপা কমিশন ও গভর্নমেন্ট টাক্স 
বাদ দিযা মোট টাকা নিয়মান্থযাধী বণ্টন করিয়া দিতে 
অধিক সমধ লাগে না। কয়েক গ্রকারের বাজি ধরিবার 
বাবস্থা আছে, যেমনণ-_ কুইনেলা ((3410015 ), ডাবল্ 

ইভেণ্ট, ট্রিবল্ ইভেন্ট ইত্যার্দি। টিকিট ক্রয় করিবার 
সময় ক্রেতাকে এক কিবা একাধিক রেসের বিলয়ী 
ঘোড়া স্থিব করিতে হয়। তাহা ছাড়া কোন৪ কোনও 
রেসে ক্রেতাকে প্রথম দুইটি বা তিনটি ঘোড়া নিবাচন 
করিতে হয়। 

দৌড শুরু ভইবার সময় প্রস্থান-সংকেতান্ুযায়ী 
ঘোডাগ্তলি দৌড আরম্ভ করিয়াছে কি না ইহা লইয়া পূর্বে 
অনেক বিতর্কের হট হইত। স্টার্টিং স্টপ-এর প্রবর্তনের 
ফলে ঘেডাখুপিকে ছাড়া এখন সহজ হইয়াছে । ফোটো 
ফিনিশ বাবস্থা প্রচলিত হইবার ফলে বিজয়ী ঘোড়াকে 
অভিহিত কর] এখন স্থসাধা হইয়াছে । লক্ষ্য স্তস্তের 
( উইনিং পোস্ট ) উপর দর্পণের সাহাযো দৌডের ছবি 
উত্তেঙ্গনাব খোরাক জোগায় এবং কোন্ ঘোড়া কোন্ 
স্বান লাভ করিল তাহা লইয়াও বাদান্রবারন্দের অবসর 
থাকে না। 

ঘোড়াথাট 

ভারতের টার্ ক্লাবগুলি তাহাদের আয় হইতে জন- 

হিতকর অনেক কাজে অর্থসাহাযা করিয়া] থাকে । 

দ্র হরিসাধন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা: সেকালের ও 
একালের, কপিকাতা, ১৯১৫; ৬. চু. 09:59, 0০0০৫ 
010 10495 ০01 11017702016 1010 0011101719, 

021000%, 1906 : 1,010 0001201, 7311091% 008611- 

1676 07 17070, [01040], 1925 5 10012013 01818, 
170156-190710, [.0150017, 1949. 

পূচন্্র মুখোগ|ধা।য় 

ঘোঁড়ীঘাট ২৫১৫” উত্তব ও ৮৯০১৮ পূর্ব। বর্তমান 
পুব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলা একটি শহব। ইহ! 
করতোয়।র পশ্চিম তীরে অবস্থিত । মুনলমাশ-খাঞ্জত্বকালে 
ঘোডাঘাট, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুডার অংশবিশেষ গইয়া 
ইহার সপকাণ গঠিত ছিল। এই সরক্কাবেব ৮৪টি মহল 
ছিল ও ইহার আষ ২০২০৭৭ টাকা ছিল। ঘোড়াথাট 
মহম্মদ-ই-বক্িয়ারের সময স্থাপিত ) ইহ মহাভাবতো ক 
বিগাট বাজার সময়ের পলিষা৪ কিবান্ঠি আছে। 
আকববের সেনাপতি মুণিম খাব আদেশে মঙ্েগন খা 
ঘোডাথাঢ দখল কবিযা আঙ্গাণপিগের জাখগার স্বী 
মোগল অন্ুচবদের দেন। পরবে জায়গা হস্তান্থবেব কায 
এ মোগল জায়গীবধারগণ বিদোহা হন' এট বিদোহীদেব 
নেতা জলেশ্বরেব খশেদী খা ও ঘোডাথাছেব বাবা খ। শাখই 
গৌড় ও তাপ্ডা দখল করেন। টোওরমর বিছেহদমনে 
আনিয়া বিশেষ কিছুই করিতে পাধেন নাহ । ইতিমধ্যে 
জায়গারদারদের নেতা বাবা খার মৃত্তা হয়। ঢোছবমলের 
পর আজিম খাব সমধ শাহবাজ খা একবাব এবং পরে 
রাজা মাণসিংহের সময় ঘোডাঘাটের মোগলবা। অত্যাচার 
আরম্ভ করিলে মানসি'হের পুত্র জগতংসিংহ আর একবার 
তাহাদিগকে দমন করেন। জাহাঙ্গীরের মমযে ইসপাম খা 
বঙ্গ জয়ে বহির্গত হইয়া! ১৬০৪ খ্বীষ্টাব্েব ২ জ্বন ঘোড়াঘাটে 
পৌছান ও ১৫ অক্টোবর ঘোড়াঘাট হইতে করতোঘ়। 
বাহিয়া পূব বঙ্গে বওনা হন। ইউুরঙ্গজজেবেব সময় মীর 
ভুমল। ঘোড়াঘাট হুইয় কুচবিহার অভিযান করেন। বঙ্গের 
নবাব স্থজাউদ্দৌলার সময়ে তাহার পুত্র সরফরাজ খার 
তক্পফ হইতে মহম্মদ সদ চাকল! খ্বোড়াঘাট, বংপুর ও 
কুচবিহারের ফৌজদার নিযুক্ত হন। মধাধুগে ঘোড়াঘাটে 
প্রচুর কাচ] রেশম বিক্রয় হইত। ঘোড়াঘাটের অন্ত সকল 
কীতি এখন করতোয়ার গর্ভে, শুধু গাজী ইসমাইলের 
কবর বিস্তশান আছে। 
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ঘোষপাড়। 

দ্র যছুণাথ সরকার, “বাংলার শ্বাধীন জখিদারদের পতন" 
প্রবাধী, ১৩২৯ বঙ্গাব ; 01)0120 [052118, 7786 

119৫2-%-5 50121777 ১0501951 40005 92121) 00, 

05100009, 1902; 0186 1116101 03৫266666০0 

11006, ০1 ১001, 0510910, 1908 

বিজয়কৃষ। দত 

ঘোষপাড়া নদিয়! জেলাপ রাণাঘাট মহকুমার চাকদহ 
থানার অন্তর্গত গ্রাম । ইহ]1 কাচপ্াপাডা স্টেশন হইতে 
প্রায় ৮ কিপোমিটার (৫ মাইল ) উ্র-পশ্চিমে ও কল্যাণা 
স্টেশন হইতে প্রাস্ম ৩ কিপোমিটার (২ মাহপ ) পশ্চিমে 
অবস্থিত। ইহ] নিত্যধন পামেও পবিচিত। এ গ্রামটি 
কর্তাভজ। উপাসক-সন্গ্রদায়ের কেন্দস্থল ( 'কাহাীভজা? দ্র)। 
এখানে কতাতজা অম্প্রধায়ের পামশরণ পালের মু$।তিথিতে 
আণাঢ মাসে, তাহার পুন্ন বামছুলাপের মুত্তাতিথিতে 
৯৪ মাসে এবং ভ্রাহাব স্ত্রী সতী মার মৃত্াতিথিতে 
আশ্বিন মাসে রথযানা হয। ফাল্গুন মাসে দোপধাত্রাব 

মেশায এখানে পভ দুরদুবান্থব হইতে পোকসমাগম হয়। 
খোষপাডার প্রধান উষ্টপা মতী মাব সমাধিগুহ) রামশরণ 
ও বামঞছুপালেৰ ভগ্ন কক্ষ, ডাপিমতপা ও হিমসাগর 
নামে ০ই৮ পুদ্ষরিণী। পুগ্ষরিণী ভৃহটির সহিত কতাভজ! 
সম্্দাঘের ৪” আউলেচাদ ফাকিবের অনেক স্বৃতি বিঙ্গভিত 
আছে। 

৯ 1, ৩ ১. 04571165, 

(00566051401) 08100109, 

[1], 57650136704 1915070 

1০016, 08100009, 193]. 
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11015100175 : 

মুক্তি দশগুপ্ত 

ঘোবযাত্রা প্রাচীনকালে নিজ অধিকারভুক্ত ঘোষপল্লী- 
সমূহ পরিদর্শন করা রাঙ্গগণের অন্ততম কওব্য ছিণ 
এবং এই ঘোষপল্লীতে গমন ঘোযযাত্র! নামে অতিহিত 
ইইত। প্রত গণন। দ্বারা গোনমৃহের সংখা! পুনবাষ 
নির্ধারণ করা এবং বৎসগুপিব বস্মঃক্রম, বণ ও সংখা। নিক্পণ 
করা হইত। নব্জাঙ বৎসগুলিকেও গণনা কবা এবং 
ত্রিবর্ষবয়স্ক বুষগুলি ও শিক্ষাযোগ্য সবল গোরুগুলিকে 
পৃথকভাবে চিহ্নিত করা এই ঘোষযাত্রায় সম্পন্ন হইত। 
গোপগণ ও তাহাদের ভার্ধাগণ রাজার উপস্থিতিতে প্রীত 
হইয়া নৃতাবাগ্ঠাদি দ্বারা তাহার আনন্দবিধানের আম্োঞ্জন 
করিত। রাজ অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করিতেন। 

চক্রপাণি দত্ত 

মহাভারতের বনপর্বে ঘোষযাত্রার পরিপুণ বিবরণ পাওুয়। 
যায়। বনবাসী পাগুবগণের দুরবস্থা ম্বচক্ষে দশন কব্যা 
আনন্দলাভের জন্য ও নিজ সমৃখ্ি ভাহাদের সম্মুখে প্রকটিত 
কগিবার উদ্দেশ্যে 'অন্টচরগণের সহিত ছুর্োধন খোধযারর 
ছলে ছ্ৈতবনে উপস্থিত হুইয়াছিলেন ( মহাভান, 
পুন] সংস্করণ, ৩।২২৭৯৪-৯ )। 

কা *॥ম 

ঘাণ নাপিক] দ্র 

চকমকি থুব শক্ত ধূনব বর্ণের পাথর চা-খডিব আন্ঘভুমিক 
্তবের মধ্যে পিগাকারে হহা পাওয়া মান | চকমকিব প্রধান 
উপাদান সিপিকণ ডাইঅক্মাইড | বিশুদ্ধ চকমকি ক ঙকটা 
স্বচ্ছ হইলে অন্তান্থ পদার্থ মিশ্রিত থাকাধ ইহা হচ্ছ 
হইয়া ফায়। উহার উপধ ইম্পাতের ছ্রাব্রা আধাত কবিলে 
অগ্রিষ্ফুলিঙ্গ উৎপন্থ হয়। দিয়াশপাই 'আবিদ্কাবেব পৰে 
মা্ষ চকমকি ৪ ইম্পাতের সাহাযো অগ্নি উত্পাদন 
করিত। চকমকি পাখবের কাঠিন্বোর জন্য প্রস্তর যগের 
মাত ইহার ছারা ছবি, ভীবের ফলা, দুঠাৰ প্রতি 
নির্যাণ করিত। 

শোপালল্র টাচ 

চতুর তন্ব দ 

চক্রতীর্থ পুরী 

চক্রপাণি দন্ত বিভিন্ন শাস্ত্রে স্থপপ্তিত, বঙ্গ দেশে 
একজন খ্যাতিমান প্রাচীন চিকিৎপক | ভিশি একাদশ 

শতকের শেঘার্ধে বরে্রুমিব অশ্গত মঘরেশ্বর গ্রামে 
পোধবলী বশে জন্মগ্রহণ কবেন বলিষা জান। যায়| 
ইহার পিতা নারাষণ দন্ত গৌডাধিপতি মহারাজ 
নয়পাল দেবেব (১০৪০-৭০ শ্রী) সমলামখিক এব" তাহার 
বন্ধনশালার অধাক্ষ ছিলেন। 

চিকিৎসাশাস্থে চঞ্পাণি "চিকিৎসা সংগ্রহ, “দরবা গুণ”) 
বসার সংগ্রহ* নামে তিনখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা কবেন। 
এই “চিকিৎসা সংগ্রহ নামক পুস্তকটিই চত্রদণ্ড নামে 
প্রসিদ্ি পা করিয়াছে । উহা বুণ্দ-বিবচিত “শিদ্ধ ফোগে'ব 
পবিমাজিত ও পরিবধিত সংস্করণ । এই গ্রন্থে 'নাবনাতভক- 
সংহিতা”, চপকগ্তান+, 'বুদ্ধবিদেহ', “বুদ্ধস্ুশ্রু৩) 'বুষ্ছবাখট”, 
প্রভৃতি বর্তমানে লুপ্তগ্রায বহু গ্রন্থ হইতে বিশ্যে বিশ্ষে 
অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে । চক্রপাণি দত্ত 'চরকলংহিতা'র উপব 
“চরকতবপ্রধীপিকা” নামে একটি পাণ্ডিত্যপূ টীকা ৪ 
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চক্রাঘুধ 

স্থশ্ররতের উপর “ভাগ্চমতী' টীকা রচনা! করিয়া! "বক- 
চতুরানন' ও 'শ্রতসহম্ননযন উপাধি লাভ কবেন। 
মাধব-নিদদানেব উপরও চক্রপাণিব একটি টাক পাওয়া 
যায়। 

চিকিৎসা-শাস্ত্র ছাড়া অন্য বিষয়েও তাহার রচিত 

গ্রন্থের সন্ধাণ পাওয়া যায়। '“বাকবণওবন্সিক। নামে 

একটি ব্যাকবধশের গ্রন্থ এবং 'শক১ন্দিকা" শামে একটি 
কোধগ্রন্থ 9 তাহার বচিত বর্লিযা জানা মায় । 

মারের উপব চক্রণাণি একটি টাঞ্চ বচনা কিয়া 

ছিলেশ বলিযা চক্র!ভুৰ শিব্দান মেন কৃত টীক| '৩ব- 
চন্দিক।? হইতে জানা গিয়াছে । 

দ্র গুকপণ হাশধার, বৈদ্যকবৃভ্তান্ত, কলিকাশি, ১৯৫৪ । 
বিম শান এব তীর্থ 

চক্রাযুধ পাশ যুগ ছু 

চক্ষু দশনেন্দিয় | প্রাণীকুলে অঙ্ুবীমাল গোষ্ঠীর 
( ধাইলাম-মানেলিদা,  19091017-4871061107) অস্থি 

কোনও কোন প্রাণীর মধোই চক্বব প্রথম আবভাব ঘটে । 
অশ্ুধামাল গোচীৰ নিবিইস (৩০০৭) জাতীব প্রাণী 
হঈ তে শুণ করিয়া পায় সকল উচ্চন্ব পথাযের অমেক- 
দ্ডী প্রাণাণ চু সবপাক্ষি (সিম্পল আই ), তগ্সধ্যে 
স্ুইড, অপটোপাস প্রভ্তি প্রাণীর মবলাক্ষি ফথেষ্ট উন্নত। 
শিশু নান্ধপ” গোটাব (ফাইশাম-মাবাথাপোদা) 21)5101)- 
1৯10100১948) অন্য কোন কোনও প্রাণীর (যেমন 
_ পঙ্গু, চিডি প্রভৃতি) চক্ষু সবপাক্ষি নহে, ইহাদের" 
চক্ষু অনেকগুলি সরশাক্ষির মত দর্শনযগ্রেব সমন্থবে গঠিত ও 
পুর্াক্ষি ( কম্পাউদ্ু আই ) বপিযা পরিচিত | অপরিণত 

অবন্থাষ পহঙ্গের দশনেক্রিয সবপাক্ষি, কিন্ধ পুণাঙ্গ পতঙ্গের 
চোখ ছু্ট'ট পুঞ্তাক্ষ। পতঙ্গেব সরলাক্ষির বহিঃপষ্টট 
স্বচ্চ ক্লিক (কিউটিকুল ) দিয়া আব, ইহার একাংশ 
পুক্ক ও পেন্স নামে মতিহিত। পেন্সটি আলোকরশ্মিকে 
সরলাক্ষির মধো কয়েকটি স্ব্দী (সেন্সিটিভ ) কোনে 
উপর ফোকাপ করে ৪ দুষ্টির অগ্নহুতি জাগায়। চিংডিব 
পুর্রার্ি সহন্র সহস্র সরল দর্শনযন্ের ( €ম্যাটিডিয়াম ) 
সমন্বয়ে গঠিত । প্রতিটি দশনযন্ধ দীর্ঘ দণ্ডাকুতি এবং একটি 
রঙ্গকপ্রধান স্তর (পিগ্মেন্ট পেয়াব) দিয়া বেষ্টিত। 
প্রতোক দর্শনযন্ের মধ্যে আলোকরশ্মি মমাহবণের বাবস্থ] 
এবং আলোকন্ববেদী (ফোটোসেনপিটিভ) কোষ বর্তমান । 
শেষোক্ত কোবগুলি দৃর্টিবহ নার্ডের সঠিত সংযুক্ত | দর্শন- 
ষন্ধের চ্ছ কৃত্তিক (কিউটিকুল) দ্বারা আবৃত বহিঃপ্রান্তটি ও 

চক্ষু 

আলোক সমাহরণে সাহাযা কবে। পুঞ্বাক্ষির স্বচ্ছ বহিঃপৃষ্ঠ 
বা অচ্ছোদ পটপ (কমিয]) একপ বন দশনযগ্থের 
বহিঃপ্রান্তগুলিএ মিলনে গঠিত। আপোকরশ্মি প্রাতিটি 
সবল দশণযন্ধ্রেব বহিঃগ্রান্তেব শ্বচ্ছ কুর্তিকের মধা দিয়া 
আসিয়া প্রণ্যেক দর্শনযন্ধে এক-একটি শ্বতন্ব প্রতিবিশ্বের 
হি করে ও ॥শশযস্ত্েব সবেদী কোযগুলি উদ্দীপত হয়। 
যণে সবকয়টি দর্শনমক্ষেব পুখক প্রতিবিস্ব মিপিয় বহিবিশ্বের 
যেন একটি বনু খণ্ডে বিভক ও বখহান কপ ( 'অনেকট। 
ব্শহীন মোজেহক-এব মও ) চোখে ধবা পড়ে । পুঙ্গাক্ষির 
সাহায্যে মবশ্রা সচণ বন্ত দেখা অপেক্ষারত সহগ। 

মণনণ চক্ষু 
১, শেলমগডণ ২৯ বুধমণ্ধন। 2 মাপ.দ ১ ৮ পানু ৫ দু? ল। 5 

৮:৮1 %দপগ1 » ভাবল 

১২, খু নানী 
এক্ধবৃ্ক ৭ শেন্বখ কণা 

১০. লেন ১১ কনীনিণ! 

মেকদ রী প্রাণীদের চগু সবশার্শি দিব অমেবগ শ্ীদে 
কুপনায় শনেক উন্নত। মাগিষের নেহগোলিক দুটি 
মোটাএটি গোশাকার ৪ করোটি মগিকোচবরে অবখ্িত | 
সপগ্ন এচ্ছিক পেশাগপিণ সাহাযো চোখ নডাহতে ও 
খুধাইতে পার! যায । চোখেব সম্মুখে ছুহটি পেশসুক্ত 
পাতা আছে। তাহাদের ভিহঠরে চোখের সন্ুখপুগ্টকে 
'আবুত করিয়া পাখে পেত্রবগ্রুকপা (কনজানকাগাহতা ) 

নামে একটি স্বচ্ছ শ্রৈশ্মিক বিলি । পেব্রগোপকেব গাস্ 
তিনটি টিশ্রস্তবে গঠি 5: ১, বাহিবের তন্প্রথান অশ্বচ্ছ 
স্তর বাশ্বেতমণ্ডল (স্কেরা )।| ইহার সামনের স্বচ্ছ অংশ 
বা অচ্ছোদ পটপ (কণিয়া) ভেদ করিয়া আলোক চোখে 
প্রবেশ করে ২. মধোর রঞ্গবাহপ্রধান রুষ্বর্ণ শর বা 
রুষ্চধণ্ডপ (কোবয়েড।। ইহার সন্বুণপ্রান্থসংলগ্ন পেখবহুণ 
বুহাকার কালো পর্দা কনীনিকার (আইগিল )) কেন্দ্রে 
তাবারন্ধ (পিউপিপ) নামক ছিদ্র থাকে । অতাধিক 

আলোকে কনীনিকার পেশীর সংফোচনের ফলে তারারঙ্ক 
সংকুচিত হয় ও চোখে আলোকে প্রবেশ কমিয়া যায়। 

৬৪ 



চক্ষু 

অঙ্ধকারে তারারজ্ধ সম্প্রসারিত হইয়া যতটা সম্ভব 
আলপোককে চোখে প্রবেশ করিতে দেয় । ভাবাপঙ্গের ঠিক 
পিছনে থাকে একটি শ্বচ্ছ উঠোত্ুল (বাইকনভেক্স ) 
লেন্স; কঞ্চমণ্ডল ম'লগ্ন পিলিয়ারি বড্ডি নামক 'অঙ্গ হইতে 

কয়েকটি ঝুশনবদ্ধণীব ( লাপপেন্সরি শিগামেনট ) সাহাযো 
ইছ1 যথাগ্কানে ঝুশিয়! থাকে ৩, ঠিতরের আলোক- 
হবেদী নাভকোষপ্রধান শুর খা অক্ষিপট (রেটিনা )। 
অক্ষিপটের দণ্ড ( রদ) ৭ শগ্ু (০০90০) নামক কোষপ্পি 
আপোকের গ্রাহকন্থ (রিসেপটর )। তারারন্ধ দিযা 
চোখে আলোক প্রবেশ কবিশে পেন্স সেই আলোক রশ্মিকে 
ফোকাপ করিয়া অক্ষিপটের উপর দুষ্ট বস্তব একটি উশটা 
গুর্িষ্ব কি করে, মালোকরশ্মিব ম্পশে দণ্ড ও শঙ্কগুলি 

উদ্দীপি৩ হয এবং দরষ্টিবত নাভ (দ্বিতীয় করোটিক নাও) 
খাহয়া আবেগ €উম্পাল্স ) গরুমণ্টিক্ের দুষ্টিকেন্ছে 
পৌছায। ফলে তুষ্টিব অন্ন্ৃতি জন্মায় । অক্ষিপটেব পব 
প্রতিবিগ্নটি ৮পটা হপব। সেও দৃষ্ট বন্তটিকে সোজাই দেখা 
যাধ। 'মঙ্ষিপতর যে ্শ দিয়া দুষিবহ পাদ বাহিবে 
যা, সেখানে শঙ্কু বাদও কিছুই না থাকা অক্ষিপটের 
সে এ শের দশ] নাভ ( শন্ধপুন্বক বা বাহনড ম্পট )। 

উংাব নিকটে মনা একট শ্মুধ পীগাহ অশে (শীপ্বনুক 
প| মাক শ শুটিয়। ) শঙ্কু সখা দরের তুলনায অনেক 
€পোশ » এভা কোর কেশস্ধলে লেবল শস্কুই খাকে। 

লেগ কব অহাঞ্4 অচ্ছোদ পদ্ল ৪ লেল্সের মধাবতী 
স্কাশটৃপু মাকুথাম 'হদমাখ নামক স্বচ্ছ জশীথ পদার্থে এবং 
শেপ ৪ ঘাসের মধোর স্থানটুকু ভাহট্রাস হিউমার 
শাম? পচ্ছ |জলাটন লা শী বন্» পণ খাকে। 'অক্ষি- 

কোগঠবেব অস্তিণ অস্থবাপে শঞগ্র স্ব মণস্বিত। ইহার রম 

অশ্ চোখের পাশার যধালনে অচ্্ছাদ পঢপেখ উপর 
ইডাহয়] পড়ে এবং অচ্ছোধ পটলকে পরিষ্কার ও সিঞ্চ 

পাাখযা আঙগপণথবের সাহঠ অচ্ছোধ পটলেব মন্বাঙাবিক 

ঘষধণ নিবাধণ কবে। অশ্রতে হল, অজৈব লবণ, প্রোটিন, 
শরকণা, জাবাণুররক লাহসোঞ্সাহম এন্জাহম প্রক্টতি 

থাকে । 
মান্তবের গোখ ছুইট মাখাব সম্মুখে থাকায দূঠ জগতের 

অনেকটাহ এক সঙ্গে দই চোখের দৃষ্টগোচব হয়। এপ 
দিপের দৃষ্টির (বাইনকিউলার তিজন ) ফলে ৮৭ বন্তর 
ঘনত্ব, দূর প্রতি পশ্ব-্থ ধারণ করা যার ( ঘনহবোধক 

দৃষ্টি বা স্টোরওঞ্োপিক তিজন )। 
দুবাগত পরম্পর-দমান্থরাপ আলোকরশ্যি গুলিকে 

অক্ষিপটের উপর ফোক্গান করিতে স্বাভাবিক চোখে 

আয়াসের প্রয়োজন হয় না, কিন্ত নিকটেব আবোকরশ্ি- 

ভা! ৩৩৪ 

চক 
গুলি পরম্পর-অপলারী ( ডাটভার্জেণ্ট ) বলিমা সেঞ্লিকে 
অক্ষিপটেণ উপর সঠিক ফোকাম কবিতে দেল্সের 
উল্ললতার ( কন্ভেকাঁসটি ) কিছুটা পরিণঞন করিতে 
হয়। প্রতিবঙ (বিক্লেক্স) ক্রিয়ার সাহাযো লেন্সের 
এই সাময়িক পবিবর্নকে উপযোজন ( আকমোঠেশন ) 
বলে । 
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অক্ষিপটে দ৭ ৪ শঙ্কু নামে যে ঢুই প্রকার কোষ 
থাকে, তাহাদের মধো কর্মাবভাগ আঙে। ফন এজ 
এর দ্বৈত দু্িবাগে । ডুত্রশিটি খিদ্রি অন তিজন ) বশা 
হইযাচ্ছে যে, দণ্ড মুহু মালোক বা অন্ধকারে এব, শঙ্কু 

উজ্জ্বা আরলাকে দোখয সাভাযা করে। তাহা ছাডা 
ববোধ (কালার হিজন ) শিভপ করবে শঙ্গুএলা উপর 

নিশাচব পেগার গোখে কেবল দণ্ড থাকার তাহা? পানে 
ভাগই দেখতে পা, কিছ দিনের আলোঘ বশে 
দেখিতে পার পা। দিনের পা'খ পাবার আক্ষপটে 
শঙ্কুর গাধা, ৩ ই "তাহারা দিনের আলোধ ভাল দেখে, 

কিন্ত পা প্রথদষ্টিচীন। বিডাল বা গুবুবেদ চোখে 
মাঞযেব চোখেব তুলনায় দণ্ড আধক থাকে, তাই বনে 
তাহারা মাঠযের তপনায পরিষ্কার দেখে । প্রসঙ্গ 2: 

উল্লেখযোগা যে, বর্ণানীর বেগুনী প্রান্ছের ত্ন্থ মসোক- 
তরে গ্বাবাই ধগ্ুগুলি সধাপেক্ষা সহজে উদ্দীপ ঠ হয়, 

গোবুদির মেহব আলোকে যখন দণ্ডের কামের প্রাধান্থ 
"ংন লাল ফুনকে কালো মতন হয, কারণ লাল আলোক 
দক উদ্দাপি৩ করিতে পাবে না। অন্ত দিকে বর্ালাব 
লোহি5 প্রান্তে দার্ধ আলোকঙবঙ্গগুশি সইহুজহ 

শঙ্কুকে উন্দীশত কবে, তাই ধিনের আলো শঙ্কুাপ 
সঞ্রিঘ থাকাধ সে সময়ে লাল বা হলুদ রও সাধক 
টহ্জ্বন দেখায। মাঞ্ষেব অক্ষিপটের প্রান্থীয় আশে 

কেবল দণ্ড ধাকায সে অঞ্চলে বাবঝোবের ক্ষমতা নাই । 

আলোক হহতে মন্ধক।রে আপিলে পথমে কিছু দেখা 

যায় না, পরে ক্রযশঃ দগ্ুগ্তলির কাখেব সায়ধিক উন্নতি 
ইওয়ায অন্ধকারের মধোও কিছুটা দেখিতে পাণ্ুযা যাষ। 

আবার কিছুক্ষণ টঙ্জল আলোকে চোখ মেপিয়! থাকিলে 
দণ্রের ক্রিয়া সাময়িকভাবে হান পায। দণ্ডের ডিতব 

ভিটামিন এ -ঘটিত ডিন রাসায়নিক পদাথ “রডপৃসিণ, 
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চক্ষু 

থাকে, ইহাই দণ্ডের কাধের মূল উতৎস। সেজন্যই দেহে 
ভিটামিন এ-র অভাব হইলে চোখে দণ্ডের কার্য বাহত 
হয় ও ধাব্রাঙ্ধতা ঘটে। 

সকল প্রাণী রঙ দেখিতে পায় না) মানুষ ও অন্য 
কয়েকটি গ্রাণীব বর্ণবোধ আছে। বর্ণাশীর নিদিষ্ট 
কষেকটি বর্ণকে মূল বর্ণ (প্রাইমাবি কাশাব) বলে, 
বিশ্বাস যে ইহাদের উপঘুক্ত অগ্রপাতে মিশ্রণেব ফলেই 
অন্যান্য বণ উৎপন্ন হয। টমাস ইযং ( ১৭৭৩-১৮২৯ শ্রী) 
এবং হেব্মান ফন হেনম্হোল্স্ (১৮২১-৯৪ শ্বী)-এব 

মতে মূল বর্ণ মানত তিনটি - লাল, সবুজ ও শীপ। এভাল্ট 
হেরিং-এর মতে মূল বণ চাবিটি- পাল, ইলুর, সবুজ 9 
নীল । বিশেষ দুইটি মূল বর্ণকে উপমুক্ত অগ্পপাতে হিশাইলে 
উৎপন্ন হয বর্ণহন ধুসব বা শ্বেত, একপ দ্বইটি খণকে 
পরস্পরের পক বর্ণ (কম্প্লিমেন্টাবি কাঁপাব) বলে, যথা 
লাল ও সবুজ, কিংব! শীল ও হলুদ । সবকটি মূল খর্ণেণ 
উপযুক্ত অগপাঙে সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয বর্ণহীন খুসব বা 
শ্বেত। কোন৭ বিন বস্বর উপব শাদা আলোক পডিপে 
ণক বা একাধিক বেক আলোকপবশ্মি শোধিত হইযা যা 
৪ "্মবশিষ্ট মালোকরশ্িগুণি প্রত্যিশিহ হয়। এই প্রি- 
ফলিত বিন আলোকরশ্রিথলি চোখে আসিয়া বস্তটকে 
সেই অগ্রসারে বিন দেখান । বর্ণাগীব বিডিন বণের 
মিশ্রণ সম্বন্ধে আইজ্যাক নিউটন (১%৪২-১৭২৭ শ্রী) 
-বণিত স্বগুপির যগেষ্ গুরুত্ব আছে। 

বদবোধের সবজগ্গ্রাহা ফকে।নদ ব্যাখ। এপর্বন্থ নাই । 
এখানে কযষেকটি প্রধাণ মতবাদের 'মালোচনা কবা হইল । 
ইয়* এবং হেলয্হোল্ৎস -এব যতে, লাপ সবুজ ও নীল 
আলোক অঙ্গিপটে তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহকষ্কে 

উদ্দীপিত করে, ইহার উপর নিঠর কবিয়াই পাপ সখুজ 
বা নীলের অন্ইীতি জন্মে। একাধিক প্রকাব গ্রাইক- 
যগ্বের যুগপৎ উদ্দীপনাণ বিভিন্ন মিশ্র বরের এনং তিন প্রকার 
গ্রাহকযস্থই সমান উদ্লীপিত হইলে শ্বেত বা বর্হীন 
আলোকের অনুভূতি হাট হয়। হেরি"-এব মতে চোখে 
তিন প্রকার আশোকন্থবেদী পদার্থ আছে, যথাক্রমে শ্বেত, 
লোহিত ও পীত আলোকের সংস্পর্শে ইহারা ভাঙিয়া পড়ে 
ও যথাক্রমে অন্ধকারে এবং সবুজ ও নীল আলোকের স্পশে 
আবার গডিষা ওঠে । চোখে এই ঠ্ন বস্তর এক বা 
একাধিকের ভাঙা বা গডাঁর উপর নিউর করিযা বর্ণের 
অন্ন্ভতি জন্মে। লাড-ফ্রাঙ্কপিন-এর মতে বিবর্তনের 

বিভিন্ন পর্যায়ে 'অক্ষিপটে বর্ণের বোধশক্ষিহীন একপ্রকার 
গ্রাহকষযন্্ের ক্রমাগত রূপান্তরের ফলে চারিটি যূল বর্ণের 
বোধশক্তিসম্পন্ন চারি প্রকার গ্রাহক্যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে । 

চক্ছবোগ 

গ্রানিট মনে করেন যে, অক্ষিপটে ছুই প্রকার গ্রাহক" 
পদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতির গ্রাহকযন্ত্রগুলি 
(ডোমিনেটবুস ) বর্ণাপীর যে কোনও আলোকের দ্বারাই 
উদ্দীপিত হয় এবং বর্হীন আপোক বা ওজ্জলোর 
অন্থভুতি জাগায়। ঘ্বিতীয পদ্ধতির গ্রাহুকযন্নগুলি 
( মভিটলেটব্ন ) বনু প্রকার, ইহারা ডিম্ন তি তর্ক 
দৈথোর লোহিশ সবুজ অথব। শীশ আলোকে উদ্দীপিত 
হয় ও বিভিন্ন বণের অনুভূতি স্থটি করে। 

বর্বোধের অঙ্গমমতাই ব্ণীন্ধতা সম্পর্ণ বর্শান্ধ গোগী 
সকপ ধর্কেই বিঙিন্ন ধবনের ধসব দেখে । আশিক 
বর্ণান্ধ বাণ্তি, বিশেষ কয়েবটি বও দেখিতে পায না, যথা 
-পশীল-পীত বর্ণান্ধতায় রোগী এ বখঙ ছুইটি ঠিকমত 
দেখিতে পাম না। অবশ্য পাল-সখুজ বর্ণান্ধতাই সবাধিক 
দেখা যায। 

অনেক সময ১৫-২০ সেকেএ একদা কোণন খডিন 

বস্তর দিকে তাকাইখা তাহাব পর ধূসর বা শাদা পাথভূমিকার 
দিকে চাহিপে কিছুক্ষণ দুঈ বস্তটিব গ্রতবিশ্ব যেন চোখের 
সামনে ভাসিনে থাকে » হভাকে অগব্দেণ ( আফাণাপ- 
ইমেজ) বলে। সাধারণ“: 'অগক্দোণব বণ যল বস্তুটি । 

বর্ণে পূরক হম ('অসবণণ ব্বছপে!ন বা লেগেটিত গাফাগব- 
হমেজ )। আলোকের উৎস অনুজ্জরল ₹হলে কখনও 

কখনও স্চাহাৰ অন্ুবেদনটি একই বর্ণেধ হহ5 পারে 
(জবর্ণ অভবেদন বা পক্িট৩ আনটার হমেঙছ্গ )১ কিন্তু 
শীঘুই এই সবর্ণ মহ্ুবেদনটি র€ ব্দশাভষী মসব[ অগবেদন 
পরিণত হয়। কঠঞ্গুপি স্তিব ছবি দত পবপব দেখাহবা 
চলচিবে "য গন্শিপতার বোধ হি করা হয, তাহ 
বহুল পখিমাণে সর্ণ অন্রন্দেনের উপর শিব কবে। 

অনেক সময দু্টটি বড কাছাকাছি থাকিলে একটিব 
উপব অন্টির পুরক বর্ণের ছাপ পঙডিষাছে বশিযা বোধ হয 
(যুগপৎ বর্ণ বৈসাদুশ্ঠা বা সাঈম্লাল্টেশিষাস কাঁলার-কণ্নাম্ঢ)। 
কখনও কখন অসবর্ণ অন্নবেদনকে অব (সাবসেসিভ) 
ব্ণ-বৈস্দৃশ্য বলে। 

দ্র ভি, ঢু) 03191706016 72590110102 ০1 9261714, 

০৬ 5011, 19415 7 ড.1,6 90121000, 11018) 0501012 

0176 ৬1101, [.00001, 1957. 

আরতি দাশ 

চন্ষুরোগ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চক্ষরোগের বিবরণ 
নিয়ে প্রদত্ত হইল : 

ছানি ( ক্যাটার্যাক্ট ) : চোখের স্বচ্ছ লেম্টি ক্রমশঃ 
অস্থচ্ছ হইপে দৃষ্টিশক্তি কমিতে থাফে ; ইহাকেই ছানি 
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চক্ষুরোগ 

পড়া বলে। এ অবস্থায় চোখের তারার মধাভাগ ধুসর 

দেখায়। বার্ধকাই ছানির প্রধাণ কারণ; তাহা ছাড়! 
জন্মগত অনুখ, আঘাত, বিভিন্ন চক্ষবোগ, পুষ্টিহীনতা 
প্রভৃতি কারণেও ছাশি পড়িতে পারে। ছানি পাকিলে 
অস্ত্রোপচার দ্বারা ধুমর ও অশ্বচ্ছ লেন্সটি মরাইয়। দেওয়া 
হয়। গ্রয়োদনবিশেষে ছানি কাচা অবস্থাতে ও কাটা যায়। 

গ্নরকোমা : চোখেব ভিতরে আকুয়াম হিউমার নামক 
জলীয় পদার্থের চাপ বৃদ্ধির জগ্য প্লকোমা রোগ হয়? 
প্রোটত্ব ও বার্ধকোই ইহার গবণতা। বেশি । ধীপে ধীবে 
রোগীর অজ্ঞাতসারে চোখেব দৃষ্টি কমিতে থাকে এবং 
দাপট ( ভিঙ্তযাল দিল্ড ) শংকুচিত হইতে থাকে । সন্ধ্যার 
দিকে সামান্ত মাথাধবা বা সামান্য দৃষ্টিহীনতার সহিত 
আলোর চাবি দিকে রামধঠর মত রও দেখিলে গ্রকোমা 

হইয়াছে একপ সন্দেহ করা যাইতে পাবে। পাহলো- 

কাগিন-এব গ্রখ়োগে জপীয় পদার্থের চাপ শা কমিলে 
গহ্বব অন্বোপচার প্রয়োশন। 

ঘ্যাকোমা :ভাহবাস-ঘটিত একপ্রকাৰ সংখ্রামক চোখ 
০১] | তের বাবস্থা চোখ ফুপিয়া যায়, লাল হয়, 
জল ৭ পিচুটি পড়ে। এমে চোখের পাতায় একবপ 
ব্রণ হয় «বং অঞ্ছোদ পুলের (কনিরা) স্বস্থতা নই হয়, 

শেষ অবস্থায় অচ্ছো॥ পঢগ সম্পুন অধচ্ছ হঠয়া যাষ এবং 
অন্ধৰ ঘটে। অগ্মোপচাব, সাল্ফ্যসিটামাইড অথবা 

আান্টপাষোটিক মলম দ্বাবা চিকিখসা কণা হইয়া থাকে । 
ইই1 ছা বোগীাকে পরিষ্কাব পরিচ্ছন্ন রাখা ৭ গুয়োজন। 

কেখাটোম্যাপাশিয়। : ভিটামিন এ-ব অভাবে শিশু 
প্রথমে রাত্রে কম দোখতে আবন্ত কবে, পরে চোখের 
শা] অশের উপর একপ্রকার খেনাব মত পদাথ জমিতে 
থাকে , ত্রমশঃ স্বচ্ছ অচ্ছোদ পটল নরম হইয়া গশিয়া যায়। 
ভিটামিন এ ইন্জেক্শন এবং চোখেব চিকিৎ্সাধ সঙ্গে 
সঙ্গে তিঠামিন এ-প্রধান খাছ পথা হিসাবে দিতে হয়। 

ট্যারা চোখ (স্ুইণ্ট ): সাধারণতঃ তিন হইতে পাঁচ 
বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়। প্রথমাবস্থায় বিকালের দিকে 
চোখে ক্লান্তি অনুভব হয়, চোখ ছোট হইয়া] যায় ও মাঝে 
মাঝে চোখ ট্যারা হইয়া! যায। কখনও কখনও একটি 
জিনিলকে ছুইটি দেখায়। সুচনা হইতে চিকিৎসা ণা 
করিলে ট্যারা চোখটির দৃষ্টি সম্পূর্ণ লোপ পায়। বন 
ক্ষেত্রে চশমার সাহায্য ট্যারা চোখের চিকিৎসা করা 
হয়। অপ্ত্রোপচাবের ছার] ট্যার চোখকে ব্বাভাবিক 
অবস্থায় আন যায়। 

প্রতিসরণঘটিত দোষ (রিফ্র্যাক্টিভ এরব ): ইহা! 
গ্রধানতঃ তিন প্রকার-- ১, মাইওপিয়া ২. হাইপার্- 

চটকল 

মেট্রোপিয়! এবং ৩. আস্টিগম্যাটিজ্ম। ১. মাইগপিয়] : 
নেত্রগোলক লম্বা হইয়া গেলে, অচ্ছে।দ পটলের উল্তলচার 
(কন্ভেকৃমিটি ) পরিবর্তন ঘটিপে, ছানি পণ্ডবার পুবে 
এবং মধুমেহ রোগে চোখে মাই পিয়া হইয়। থাকে। 
এই রোগে দৃষ্ট নস্তর প্রতিবিশ্ব অক্ষিপচের ( রেটিনা) 
উপর ফোকাম না হইয়া তাহার সম্গখে পডে। সেজন্য 

অবতল (কন্কেত) লেন্সের চশমা ধারণ করিলে 

দি স্বাভাবিক হয়, অর্থাৎ প্রুতিবিদ্ব আখাব অঙ্গিপটেখ 
উপরে পড়ে ২. হাইপার্দেট্রোপিয়া : সাধারণতঃ চোখ 
'অন্বাভাশিক ছোট হইলে বা অচ্ছোদ পটল সমল হইলে 
এই রোগের উদ্ভব হয । ছানি কাটাপোব পর? হাঙপারু- 
মেট্রোপিয়। ঘটিয়। থাকে । চল্লিশ বংসর বয়সে নিকটের 
জিনিন কম দেখাকে চলতি ভাষায় “চাপশে ধরা" বলে, 
ইহ এক প্রকাবেখ হাইপারুমেট্রোপিয়া এবং ইত। পর্ধন্ন 
বসব বয়স পধন্ত ক্রমশঃই বাডিতে থাকে । এই ধোগে 

প্রতিবিদ্ব অক্ষিপটের পিছণে ফোকাস হয়, সেজন্য উত্তপ 
( কন্ভেক্স) লেন্স দ্বাণা দদীকে স্বাভাবিক কণ! হয় 
৩. ম্যাস্টিগ্ম্যাটিজ ম : চক্ ঠিক গোল না হইযা ডিগ্বা্কতি 
হইলে বিশেষ কোন? একটি অক্ষে হাইপাব্মেটোপিয়া বা 
মাইণ্াপিয়া -খটিত দোষ হইবা থাকে ১ উহ্নাকেই 

'অঠাস্টগ্ম্যাটিজম বলে। গুয়োজন অগ্রমায়ী উন্ধল শথবা 
অখতল বেপনাকৃতি (সিলিন্ফ্রিক্যাল ) লেন্স ব্যবহাৰ 
কিয় চটি সংশোধন কবা সম্কব। 

অন্ধহ : সমগ্র পৃথিবীর অদ্ধজনের মবধো এক-পঞ্মাংশ 
ভারতের অবিবাশী ১ পশ্চিম বঙ্ষেই অঞ্জের স-খ্য। প্রায় 
দেড় লক্ষ । বয়স অন্সারে অন্ধত্ব বিভিন্ন কাখণে হইতে 
পাবে। অঙ্গত্বের প্রধান কাবণ কেবাটোমাশাশিযা। 
বসন্ত বোগে এক ব। ছুই চক্ষুই অন্ধ হইয়া যাইতে পাবে। 
আঘাতের দ্বাধা অন্ধত্ব ঘটিতে পারে। জন্মগভ কারণেও 
বু শিশু অন্ধ হয়। ইহা ছাড়া প্রো ও বার্ধকো, ছানি 
ও গ্রকোমা রোগে, অথবা মধুমেহ রোগে অক্ষিপটে পন্ত- 
ক্ষবণের ফলে অন্ধত্ব ঘটিতে পারে। 

চক্ষু ব্যাঙ্কে মৃত ব্যক্তির অচ্ছোদ পটল সংরক্ষণ করা 
হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে তাহ অন্ববাক্তিব চোখে 
বসানো হয়। বিগত ২৭ বৎস যাবৎ কশিকাতায় এইরূপ 
অচ্ছোদ পটল অধিঝোপণ (কনিয়া গ্রাফটিং ) করা 
হইতেছে। 

ইন্শেখর রায় 

চটকল চট পাটজাত দ্রবা। পাট গাছের তন্ত হইতে 
পাট উৎপন্ন হয়। ভারত ও পাকিস্তান কাচা পাটের প্রধান 
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চটকল 

উৎপাদক । সম্প্রতি বহু দেশে পাট চাষের চেষ্টা হষ্টযাছে 
কিন্ত এক ব্রাজিল ছাড়া কোথাও উল্লেখযোগা মাঞফ্লা লাভ 

হয় নাই। পাট চট-তৈয়ারিব জন্গাই সবাধিক বাখছত 

ইয়। চটের বস্তায বা থলিতে ভি কপ্রিয। শশ্বা, ময়দা, 
চিনি, খনিজ পদ্দাথথ প্রভৃতি রাখা বা চাপান কৰা হয়। 
ইহ) ছাড়া দড়ি, কাছি, গদি, 'রাগ' কাপোৌই, তিরপল, 
জামার লাইনিং, জুতাব তপা, বৈদ্যুতিক ইনস্থলেশন 
কেবৃল্ প্রভৃতি আরও নানা প্রকারের পাটজাত দ্রবোর 
বাখহার আছে, বাশির বস্তা ধুদ্ধে ও নদীর বাধে ব্যবহৃত 
হয়। 

বাংশা দেশে ইংবেজদের আগমনের বু পর হইতেই 
পাটের চাষ ও কুটিঝশিল্লে ইহার বাবহার চলি আমিতে- 

ছিল। অষ্টারশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পধন্ত বাংশার অর্থনীতিতে 
পা্টেব ভূমিকা ছিল অরি্চিৎকব। উহার শেবার্ধেও 
বাংলা হাতে-বোন। পাটদ্রবা বপানি হইতে থাকে। 
১৮২৫ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব পর্ধন্ত উক্ত কুটিবশিল্লেব 
স্বণধুগ । উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শির্পটি ক্ষযপ্রাপু 
ও কমে অন্তমিত হয এবং তাহার জাবগায় £ধানতঃ 

বিদেশী উদ্ভোগে প্রতিষ্ঠিত যঙ্চালিত আধুশিক ৮টাশল্ল 
জুভিয়। বসে। 

চটকশেন হ্ঞ্জপাত ঘটে স্কটশাঞ্চডের ডা্ডি শহবে। 
ভারতের প্রথম চটকল ১৮৫: খ্রাষ্টাঝে পশ্চিম বঙ্গের 

রিষভায স্যামসুন্ব সেন এবং জর্জ অকলাণ্ড কক 
স্বাপিত ইয়। ১০৭২ শ্রীষ্টাকের পর হইতেই ভারভীয 
চটশিনের দ্রত উন্নতি ঘটিতে থাক্ষে। ভাবতের 
চটকলগুলি হুগপি, হাওড়! ৪ চব্বিশ পরগনা! ছেশায় 
কেন্দ্রীভূত হইয়াছে , সমগ্র ভারভবধে যত চটকল 
আছে তাহার মপো অংশ এই অঞ্চলেই অবস্থিত । 

কলিকাতা হইতে প্রা ১০৫ কিপোমিটার (৬* মাইল ) 
উন্র ৪ দক্ষিণে ভাগারথীর দুই তীর ইহার কেন্ধস্থপ। 
নিয়োক্ত কাধণগুলির জন্যই এইপ্প ঘটিঘাছে : ১, উৎপাদন 
ক্ষেকয়ের শিকট বলিখা সুলভে কাচা মাপ পায়াব হুবিধা 
২. ধানীগণ্জ হইতে সস্তায় কয়লা আনধনের আবিধা 
৩. স্থলভ মৃলো শ্রমিক স'গ্রহেব স্থবিধা ৪. কলিকাত। 
বন্দর মারফত কল-কবজা আমদানির এ তয়াবি পাট- 
দ্রবোর রপ্তানির সুবিধা ১ ম্মবণ বাখা কর্তবা যে ভারতের 
মোট উত্পাদনের ৭* হইতে ৮* শতাংশই রপ্ানি 
করা হয়। 

পাশ্চম বঙ্গ বাতীত অঙ্ক প্রদেশ, বিচার, উত্তর 
প্রদেশ ও মধা প্রদেশেও কিছু কিছু চটকল দেখা যায়। 
ভারতে চটকলের বিস্তৃতি এইরূপ: পশ্চিম বঙ্গে ১০২, 

চটকল 

অগ্ক প্রদেশে ৪, বিষারে ৩, উত্তর গ্রদেশে ৩, মধা গ্রদেশে 
১১ মোট ১১৩। দেশবিভাগেব ফলে অবিভক্ত ভারতের 

কাচ। পাট-অঞ্চলের ৭৩ শতাংশ পড়িল পাকিস্তানে ভাগে 

কিছু চটকপলগ্ুপি সমস্ত বহিযা গেল ভারতে । এই কারণে 
ভারতের চটশিল্পে কাচা পাটের গুরুতর ন্মতাব ঘটিয়াছিল। 

পবে পাট চাষবিস্তাবের দ্বারা ভারত বাচা পাটের বাপারে 

প্রায় স্বাবলশ্বী হইয়াছে । পাণের অভাব মেস্তা চাষের 
ঘ্বারাও অনেকটা দুর হইযাছে। বর্তমানে ভাবত স্বীয় 
কাচ) পাটেব চাহিদার মাত্র ১০ শতাংশ (ভাল জাতের 

পাট) পাকিস্তান হইতে আমদানি কবণে। ১৯৬৩ ৬৪ 

বংমরে তারতে পাটজব্যের উত্পাদন ও বুপানিব পখিমাণ 

ছিল যণাত্রমে ১৩ লক্ষ ২০ হাজাব টন এবং ম পক্ষ ১ন। 
ভারতের বহিধাশিজোর ক্ষেত্রে পাট বিশিষ্ট স্থান 

অধিকার কবিয়া আছে । পাট হ£ত বৈযোশক মুদ্রা 

সবাধিক জিত হইয়া থাকে । ১৯৬২-৬১ বহসবে হাবত 

১৫৩ কোটি টাকার পাডডাঙ দপ্য ধপুবান কারিশাছিশ। 

শাবতীষ পাটছবোব প্রপান ক্েভত। ম্দামোবক্কা বুঙগবাষ্ট, 
আস্ট্রেলিমা, আজেন্টিনা, বিন, মািষেত হদাশষন, 
ক্যান।ডা উত্যা | 

গাটশিনে বঠমানে কতশগ্ডাস সমস্ত। দেখা দযাছে। 
কিছুকাল পরেও ভাবছ পাটদবোর উদ্পাধনে পুাগবীতে 

যে অপত্িছন্দী গ্বাণ অধিকার কাত আজি তাহা আমাৰ 
শাই, যদিও পাঙ্দ্রবোর ডউঙ্গাপনে ভারতের স্থান মাজও 

সবোচ্চ। খিশীয় মহাধুদের পরে গাকিম্মানে আধুনিক 
যন্থসঙ্ষিত চটক্ল গরডিষা উঠিদাছে। আমেবিকাৰ ৪ 

ইঞবোপেব বু দেশে, জাপানে এবং বিলিগ্পীন দ্বীপপুঞ্জে? 

চটকপ গ্রপ্রতিঠিত হঈখাছে। স্তর" ভাণ কে আজ তিক 
বাজারে তীব্র গ্রাতিযোগিভাল সন্মুখীন হতে হহয়াছে। 

পাকিস্ত!নের পাট ভারতের ঠুপশায় স্বুপভ এবং চটকণ- 
গুলি 'অত্যাবুনিক । ভাবতে ৮১কপণুলিব কশ-কবজা 
অত্যন্ত পুবাঙন ধরনের, তইজন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া 
ভাবতীয় চটশিল্পে যক্পন্দোণ আবুনিকীকরণের ও 
ব্যাশনাপাই।জশন'-এর বিরাট উদ্যোগ চলিতেছে । পাটের 

সুতা কাটিবার কলগচলির অধিকাংশই ইতিমধো আধুনিক 
ধরনের কর! হইয়াছে । উপবন্ধ বপ্ঝানির জন্য অন্রপযোগী 
পাটের চালান বন্ধ করার চেষ্টায় উপস্থিত কিছু পাফলাও 
দেখ! দিয়াছে। 

পাটের বদলে অনেক প্রকার বিকল্প বাবহত হইতে 
পারে, যেমন খামি, কেনাফ, সিসাল, শণ ইতাদি। 
পাটের খগির বদলে কাগজের থপ্িও বাবহৃত হইতোছ। 
ইদানীং উন্নতিশীল দেশে কৃষিজ শশ্ত বস্তাবন্দী না করিয়া 
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চট্টগ্রাম 

একেবারে ঢাপিয়! ওয়াগনে ৭ জাহাজে বোঝাই কবা হয়। 
পাটের দাম বাডিলে পাট ও পাটজাত দ্রবোর চাহিদ] 
কমিবে এবং তাহার বিকল্পের চাহিগাও বাডিপে। সুতরাং 

ভাল জাতের পাট উত্পান করিষা এবং উৎপাদন-বাম 

কমাইয়] উহাব দামকে অপেক্ষারুত শিয়স্তরে রাখা মাবশ্যক | 

অথশ্য মাপ বাধাই-এর উপাগাণ হিমাবে এখন পর্ষস্থ পাটই 

সধাপেক্ষা সস্তা । পাটকে অন্যা্ প্রকাবে বাবহার করাব 

সম্ভাবনাও গ্রচুধ , সে বিষষে গবেষশাও হইতেছে। 
সাধারণ 'অর্থনৈতিক জীবনে উতথান-পতনের সঙ্গে 

পাটজাত দবোর চাহিদার এব দামের থান পন ঘটে, 

সঙ্গে সঙ্গে কাচা পাটের চাহদা ও দামেরন €গাশামা 
দেখা যার। ভারতীয় চটশিল্লের সমগ্র হতিহাসটাই 
এইরূপ টউখান-প "নেব ইঠিহাস। হহ।বই ফলে চকল- 

ওলিতে মন্দা দেখ| পিলেহ ভতাতগুপিব একা শ বন্ধ রাখা 

*য় এব কাদের ঘটা কমানো হয। 

ভাবতে আদ্কাল প্রাধ প্রতি বহমব চটকল্গুপিতে 

গঙে প্রাথ ১২২০ তাত বন্ধ রাথিদা কাজ কবা হইতেছে। 

৮ঢাশম ও 1৮চাধী উওয়েবই দ্বার্থে পাটেব চাহিদার 

সঠি 5 জোগানেব সাম্জল্তালাধন কণা বাঞ্ছনীয় | চাচদার 

ভদণাণ ঞোগান কম হহলে দম অতান্ত বাডযা 

যায, বণ গ্রুশিধা প্রধান তত তোগ কবে কফা্কা-বানাবের 

ব।বসাদাবা, কিছ উহাব «লে ফ্েতাকে বেশি দামে 
পাবখ্য কিনিতে হখ। অন্ত দিকে অহাধিক পাটের 
উত্পাদন খটলে দর মাগ্ঠ নামিগা যায়, তখন চাখাদেব 
সবনাশ হয । পাটের দাম স্থিতিশীপ কবার জন্য বয়েক 

বংলপ হইত ম্বেক্ছামূলক পাট কষ নিয্টণ বাবস্থা অপ শগ্িত 
হ5যাছে এবং এক্টজগ্ব ইণ্ডিখান জুট মিল্স “দশাসোসিখেশন 
নানভম বাধা] দবে (৩০ টাকা মন) পাট কেণাৰ ব্যবস্থা 
গ্রণনন করেন। 

দ্র 1). [২ ৬৬৭11৭০০, 1776 1২011010601 0146, 

1,070, 1928; 1. 0১ 00780010015, 1866 01৮ 

15 5507865,09100009, 1933 3 7619016 0/ 016 

13675411866 12710079 0907171710666, (01০00051934 ; 

1206 ০1 6106 75612702609 00117055705 [)০]1)1, 

19547 1). 1২. 39041], 115217108%121£1)148207 

01 111080, 1959; বি. 1035, 17105507141 12110190505 

17 117016, 08150 ০৪, 1901, 

লীন! ৮»ট্রোপাধায় 

টট্টগ্রাম ২০০৩৫” উত্তর হইতে ২২০৫৯ উত্তর এবং 
৯১*৩০” পূর্ব হইতে ৯২০২৩ পূর্ব পধপ্ত বিস্তৃত পূর্ব 

চটগ্রাম 

পাকিস্থানের জেলা । জেলার আয়তন ৬৬৮২ বর্ণ কিলো- 
মিটার (২৫৭০ বর্গ মাইল )। সণ ৪ কক্ুশাজগানু 

মহকুমা পইযা চট্টগ্রাম জেলা গঠিঠ। লেলাম ১৪টি 
থানা আছে। জেলার পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, দলশিতণ 

নাখখাডি, উক্রে নোখাখালি ৪ হিপুকা ডেলা, পূর্বে 
পাবা চট্টগ্রাম | জেলার পূপাশে 'অ৮৮ পবন 
উপকৃলরেখার মহিন সগ্পান্তুবাপভাবে অবস্থিন। “ইকপ 
তিনটি সমাস্থরাল পর ঞশ্রেণী বিমান | বোর শোটিব 
উন্ুরাণশে নাম সীতাঞ্ুগড পাহাড | ভেপার ধাধা সঞ্ো্ড 

স্থান চন্দনাথ পাহাড (উচ্চহা ৩১৬ মিটার না ১১৫৫ ফু) 

পবতণ্জলি বেলে ও কর্ন হহতে ৬ত্পন্থ 1 গহিত। 

ই অঞ্চল বাছগিত জেশাথ সবহ্হ নদীবাহি * 
পলিমাটি ছ্বাপা মআবুণ। ৮টগ্রাম অেলার 
মরো ফেণী, কর্ণফুলি, সেদ্ু ৪ মাতামুহাতবি উন ছে গা 

(কণঞুপি? উ$)1 নর্রএলি জেলাটিব মন্য লিএ। দসিশ- 
পশ্চিম দিকে গ্ুবাহি ৩ | খেণা “৬ জেলার টব হীস।শাঘ 
অপস্থিত। 

টট্টগ্রাম গেলা দক্ষিণ পশ্চিম চোক্মী বা! থাবা 
শ1সি৩ বলিয়া এথানে আদঠা ৪ বৃষ্টিপাতের দানমাণ 
খুব বেশি । বাধসরিক গঙ বুষ্টপাত ৩০৫০ চিলিহি শব 

(১১১ ইঞ্চি) 9 গড 'আত্রতা ৮১%। গ্র।ম্কাপ।ন গড 

উদ্ধাপ ২৮০ মেন্টঃগ্রড ( ৮২* খাবেনঠাত 203 ২৩ 
কালীন গড উঞ্াপ ২১" গেন্টিগ্ড (৬৮ ৫5 ঘবেশহ ৩) ] 
জেলা গ্রাথই ঘুশিবাতা দেখা ল্যে। 

পুবাণ ও গ্শান্থ্ে চট্টগ্রাম টন? শাম শভিহিত 

আত৮ | প্রদিদ্ধ ভরণকাবী ইন্ন বৃতা চট্টগ্রাখ শহরকে 
“হাতে, কানা বলিয়া উদ্মেখ কাবমাছেন।  উৈফব- 

সাহিত্টো চটগ্রামের নাম "চাটিগ্রা্া। নৌ শমণগণ 
ইহাকে 'রমাবতী” ৪ পতুগিজগণ “পো গ্রান্দোঃ বা! বড 
বন্দর 'মাথ্যা [দযাছেন। চট্টগ্রাম জেলা পুবে ভিপুলা 

রাজোব অংশ ছিপ। নবম শ্কে ইহা আধাকান্ধাজ 
কণ্চক অধিকৃত এবং হঘযোদশ শতকে মোগল সামাজোব 

অন্ত্ভ্র হয। ১৭৬৯ খ্রাষ্টান্জে মীর কশিম ঈণ্ট হচিখা 
“কীাশ্পানিকে চট্টগ্রাম এলাকা প্রদান কাখন। ১৯৪৭ 

খাষ্টাবে ভ।রত ও পাকিস্তান বারের হৃষ্টি হইলে ইহা 

পাকিস্তানের অন্তভুক্তি হয়। 
১৯৬১ খ্রীষ্ঠাজের আদমশুমারে জেলাব জনসংখ্যা 

২৯৮৩০০০| প্রতি বগ কিলোমিটারে প্রায় ৩৮৬ জন 

(প্রতি বর্গ মাইপে ৯০* জন) লো”কব বাল । অধ্রিবাস*দের 
মধো ৮০% মুসলমান, ২% হিমু ও ১০ পাবত্য 
আদিবাসী । ১৯৫১-৬১ শ্রীষ্টান্্ে জেলাব লোকসংখ্যা 

চনৰ 

৬15 প্র 

২৬৯ 



চট্টগ্রাম 

১৮% বুদ্ধি পাইয়াছে। উপঙীবিকা অনমারে এই জেলায় 
কৃষিকর্মে নিযুক্তের সংখা! ৫১৪৩৩৫ জন, অন্ত কর্মে নিযুক্ত 
২৬৮০৬৩ তন। 

জেলার মোট ক্ুধিভূমির পরিমাণ ১৫১৯০ হের 
(৩৭৯৭৬ একব)। ত্ন্সধ্যে কৃষির অধীন ৪৪"৫০%, 
খনভূমি ৪৪৮৩ %। জেলার প্রধাণ শস্ত ধাশ। ৩২৮০০ 
হেক্টব (৮২০০০ একখ) জমিতে ইহার চাষ হয়। অনান্য 

কষিজাত দ্বোব মধো পাট, ইক্ষু, তামাক, সরিষা, ডাল, 
গম, যব, লঙ্কা ও চা উল্লেখযোগ্য । 

বনহমিথ পরিমাণ ২৭২৮ বর্গ শিলোমিটার (১০৯২ ২ 
বগ মাহল)। তন্মধ্যে সংগক্ষি ৩ বলভূমির পরিমাণ ২৩৮৫ 
খগ কিলোমিটার (৯৫5 বর্গ মাতল)। বনে গর্জন, 
চাপলাস, গান্থাবী, নাগেশ্বর, জাকঝ্ল, ভুং ইত্যাদি বৃক্ষ 
পাচখাযান। 

জেলাব মোট ৭৫৬টি শিল্প ন আছে। তগ্রধো 
প্রধান হহল কাগজেব কণা । ছুটি অনাওবুহৎ্ৎ এ[চেখ 
কারখান*৪ চট্রগ্রাম শহর মপ্তিত। ইহ] ছাড় আ্যাপু- 

মাণয়ামের কারথাপা) তৈল, দিয়াশপাহ, পাট, কাপড, 
ময়দা, ধান, চা ইত্াাপিব কলও চট্রগ্রাম শহরে অবাস্থত | 

জেলায় ১৮টি চ'-বাগানণ আছে। 
বহমানে করণফু।ল নদীতে বাব দিরা ১২০০০ কিলৌ- 

€যাট বিছ্াৎ উৎপাপনের প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
জেলায় ১৫২ কিলোমিটার (৯৫ মাহল ) বেপপখ। 

পাক] রাগ্তার পরিমান ৮১ কিলোমিটার (৫১ মাইল )। 

চট্টগ্রাম হইতে একটি বেলপপথ সাতাকুগু। মিবসপাহ ও 

ফেণী নদী পাব হইধ। ঢাকার গভিমুখে গিধাতে । আর 
একটি রেপপএ কর্ণকুলি নদী পার হইঘা দোহাজা বণ গিয়াহে। 
তৃঙয় রেপপথটি মোজা উবে গিয়া নাজিএহাট গিষাছে । 
এগ্লির প্রধান কেন্ট্র চট্রগ্রাম ॥ এখানে রেলের কারখানা 
আছে । কর্ণকুলি নদীর অনেকাশে শৌকা চলে। কর্ণফলি 
হইতে কয়েকটি খাণ দ্েশেব অভ্যগ্তবে প্রবেশ করিযাছে। 
বন্দরগুলিব মো কক্সবাজার, টেকনাফ ইত্যাদি প্রধান । 

চট্টগ্রাম বিদেশের শহি ৩ বিমানপথের দ্বাবা যুক্ধ । চট্টগ্রাম 
এবং ঢাকার মধো বিমান চলাচল করে। চট্টগ্রাম শহব 
ও কক্সুধাঞারে বিমানবন্দর মাছে। 

চন্্রনাথেব বিখ্যাত শিব মন্দিব চট্টগ্রাম হইতে ৩৬ 
কিলোমিটার (২৩ মাইল) দুরে ৩৪৬ মিঢাপ (১১৫৫ ফুট ) 
উচ্চ চন্দ্রনাথ পাহাডে 'অবস্থিন। পাহাডের তলদেশ 

হইতে শিখর পর্ধস্ত *০* মোপান আছে। মন্দিরে যাইবার 
পথে ব্যামসরোবর, ীতাকুণ্ড, ভবানীমন্দির, স্বয়স্ণাথের 
মন্দির, গয়াকুণও্ড বা পার্গগয়। ও উনকোটি শিবমন্দির 

চট্টগ্রাম 

বিখাত। শিবরাজ্ির সময় চন্দ্ুনীথে মেল! হয়। কৌদ্ধ- 
গণ চন্দ্রনাথ পাহাডকে তীর্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। 
কথিহ হয যে এই পর্ধতে বুদ্ছেএ অন্গুপিব অস্থি সমাহিত 
আছে। চৈত্রসংক্রান্তিঠে এখানে একটি বৌদ্ধ মেণা 
হয। বাড়বাকুণ্ডে জপে সতত বিরাজমান অগ্রিশিখা 

মহাদেবের ভুতীয় নেও নামে খ্যাত। এই কুণ্ডেধ জল 
উষ্ণ । ফুমিরা ও আশগ্মকুণ্ডে জগ্ত বিখাত। চট্টগ্রাম 
হইতে ৬৪ কিলোমিটার (৪ মাইল) দুরে কৈবল্যধাম 
মহাদেবের মন্দিরের জন্য বিখাত। 

ট৪গ্রাম তেপা শিক্ষিঠেব হার ২৬১৩৮ তমধো 

পুর্ণধ ৫০৮৮৬৬৪ শআ্রীশোক ১৪৭২৬৩ জন । এখানে 
৩টি কেজি, ৭৯৩টি মাধামক ও ৬৭টি উচ্চ মাধামিক 
বিপ্ঠানস এঘং ৮০টি মাহাসা মাছে। জেলার সবসমেত 
ঝুটিরশিক্পের সখ্য ২৫০৭২টি | 

চট্রগাম শ্হব (২০০ ২১ উদ্তব ও ৯১০৫২ পুব ) 
[ভাগ ৭ নেশার সার। শোসাখ্যা ২৯5৭৬ জন ] 
এহ বিখাত বশখটি কবল নদীর মোহনা হইতে ১৯ 
কিপোমিত।ব (১২ মাহ) পার নধাঁণ দক্ষিণ শবে অবস্থি2। 
পৃথাণ। তন্থশান্ধ প্রভৃতিহে ইহার উনখ হতে চট্ট গামেব 
প্রচাণত্ প্রমাণিত হয । শহত্ে মণো এশা ্ান উচ্চ 
টিপ 9 পাহাড় মাছে । এহখপ একটি অ০9৯ পাহাডে 
চট্টগামেব ধিচারী ধেবা চট্টেখবলা কালাব মান্দর 
অবস্থিত। পাব খণওখ্পীলের গবগাহ অস্ক তম প্রসিছ। 
মাজিদ | অন্যান্ত মসদিদেব মধো অপরকিনা পণীতে 
জামে মসগগিপ, পাব স্রপতান বাখোগজদ পশ্তানীণ দবগাহ 

প্রভৃতি পিখা।ত। 
এই শহব চেহগ্তদে বের সমসামজিক মুন ৪8) পুগুণীক 

বিগ্ভানিধি প্রমুখ খছু বৈধণ ভঞ্জেব জন্মহাণ » আধুানশক 
যুগের নবীনচন্দ্ব সেন, শশাঙমোহন সেন, জাবেশুমাধ ধনু 

ও যতান্রমোহন শেনগুপ্লেণগি জগ্মইমি | এখানে ১৯৩৩ 
মালে নুর্ধ সেন প্রমুখ বিপ্লবী কক ইরেলদের অগ্পাগার 
লুঠিত হইয়াছিস। ১৯৭৭ খ্ীষ্টাবের পর হইতে চট্টগ্রাম বদর 
অতি গ্রক্াস্থপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে । চট্টগ্রাম বনার 
হইতে চা, পাট, ধান গ্রভতি কাটা মাপ রপানি ও খনিজ 
দ্রবা, ইঞ্জিপিয়ারিং দ্রবা, মোটবগাড়ি, ইঞ্জিন, রাসায়নিক 
দ্রবা, সার ইত্যাদি আমদানি করা হম। মোট আমদানির 
পরিমাণ ১৯৬১ খ্রীষ্টান্ধে ২৪৫৭২৭৬ খ্েঠিক টন (২৪৩২৯৪৭ 

টন) এবং বিদেশে রপ্াণির পরিমাণ ১১৭১৭৪ মেট্রিক টন 
(৩২৪৮৬ৎ টন) €ও ব্রদেশে ৩২৮১৪৮ মেট্রিক টন (১১৬০১৪ 

টন) ছিল। 
কক্সবণ্জার চট্টগ্রাম হইতে ৭৮ কিলোমিটার (৪৯ 

২৭০ 



চড়ক 

মাইল) দুরে অবস্থিত। ইহা! জেলার অন্যতম মহকুমা 
সার । লোকপসনথ্যা ৫৯২০ জল। 

নাজিবহাটখাট পীর ছুজরত গোপাম রহমান শাহের 
সমাধিস্থান। ইহ! না্জিবঘাট শাখা লাহণের শেষ 
স্টেশন। 

ধন্মঘাট চট্টগ্রাম হইতে ৩* 9 কিলোমিটার (১৯ 
মাপ) দুরে অবস্থিত ৪ চগ্ডীতে বণি৩ মেবস্ মুনির 
সমাধির জন্য খ্যাত। ছুগাপুজার মযণ এখানে উত্সব হয়। 

দ্বে 7116 177161161 04266866 01 17010, 19001110141 

90765 : 15456611) 136721 67 45507, 009100019, 

1909 ; নু, 17. 20108101, 02150 01 124/151017, 

105], 91১ 3 & ৯, 10508, 195] , 905 

£৯1)17160, 1 115601707710 03690419190] 1545 
120158077 150179001, 195১, 0০9৬ 11811161)0 01 

(210150017, 00৮1106 0] 01610100106 ৫০০ 1১101), 

1965-70, 1994, 124১০ [01১1১081)1301600 01 
১:৭৫১০1০১৭ 91001১06041 19120501156 1১41491018 

71903-01, [),002) 1994, 

চৌনা নন্দ চাঞাপাব | 

চড়ক চডকেন্ ড২লব 5ওকপুজাকে কেন করিযা অনুষ্ঠি * 
হ5খা ওকে । এহ পূজা মহ। আঙ্গ্বরগুন | হহার শিওর 

অংএ ( মুহ্াতঞন ব| গঙীরপুজা, আধবাস বা গৃহলন্যাস 

বা [গরিসনযাস, দারণা পুজা, পাওসান। সন্গাপী, বালা, 

সঙ্গ বা সাহদের দেবতা প্রশাষ ) ডন্বেখখোগা। 
ইহাদেব সকপত্ডাণ একই স্থানে একহ 1দনে অচ্ঠিত 
হব পা। আবধাপণ৩ঃ শমাঙজেএ তথাকাখত নগরের, 

মধ্য হছুতে মাগত সন্গাসী বা সাঞ্পধেব প্রণাম বিশেষ 
চিঞাকধক | 1বশেষ [বিশেষ ফল ও ফুল হাতে লহয়। 
এক-একজন শন্ন্যাসীকে বাবধ বাদ্য ৪ মুদ্রাসহযোগে 

শিদিইসখ্যক প্রণাম করিতে হয । আপাতপৃষ্ঠতে শবের 
পুজা] হহপেও পুজত দেবতাদের বোচজ্রয ও বৈশিষ্ট্য এব, 
পূজাব্যাপাে তখাকথিত শিয়শ্রেণীধ শোকের অবাধ অংশ- 
গ্রহণ লক্ষ্য কাঁখপার বিষস। প্রধান দেখাব শাম 

কাপার্করদ্র । হন ভীধণাঞ্গ, কোটমাতণ্ডের মঙও হহার 

দেহে৭ দাগ্ত, চগ্্র, সুখ ও আগর হহারথাাতন নে হান 

প্রণওদেণ ভয় হগণ করেন, ইহা মুখে অট্রহাস্ত। ইহার বা 
ইহার শা্4 উদ্দেশে পক্ুবণঞ্ রী1৩ আছে। এহ প্রসঙ্গে 
অচিত দেবা শাম পীণচাগুকা বা নাপপণমেখগা। নীল 

বা পীপাধা পায়ে হান সাধাগণের নিকট পরিটিত। 
কোন কোনও শ্বানে অর্কায় তাষণাকাত, অশ্বারূ, 

২৭১ 

চড়ক 

নীলবর্ণ নীল নামে এক পুরুষদেবভার পুজার ব্যবস্থা! আছে। 
কোথাও কোথাও গন্ীর নামে এক দেবতার পুজা হয! 
থাকে । গভীর বাষুপুত্র, বাদুব মত বেগবান) পিপুবিশাশ- 

কারী, সৈকতাপিপূৃকাষ) শ্ুল্রবণ এবং কিনেত্র । সমগ্র 
উৎসবটি যে নাণা স্কানে নীল বা গন্ীীর নামে পরিচিন্ত 
তাহার মূলে এই ছুই দেবহাবু পুজার সম্পর্ব থাকা সঙ্গব। 
মণ্দিবের বহির্দেশে গঙ্তীবের পুজার বিধান । গ্রামের 
বাহিরে আব এক দেবার পুজার ববস্থা আছে। ইহার 
নাম হাজপ1 1 হনি শ্বেছবরণ, চতুছ, ধিগন্বর ৭ 01 
জটপাবী। 

জলসাধাবশের মধো বহুল প্রচপিত এই পূজ"' এবং 
উৎসব কত প্রাচীন "তাহ জানা নাই। লিক্ষপুরাণ) 
বুহদ্ধর্পুবাণ এব ব্রগাপৈৰ ৩পুবাণে চৈক মাসে শিবাণাধশার 
প্রসঙ্গে পুত।গীতা'্দ উত্নবের উতেখ থাকিলে জা এ 

উৎসবের বিব্রণ পাই ১ চডকাদি নামের উলেখ «এ হাব 
মধো নাহ। বর্ষের বিভিন্ন সমমে সমাজের উচ্চশেশর 

মবো অন্ুপ্তিও ছোট ব্ড নানা ধযোখ্সবের বিবরণে পর্ণ 
পক্দশ যোডশ শশাবাতে লেখা গোবশানণেব বর্মাঞকণা- 
কৌন্দী 4 বখুনপ্দনের তিবিতবে এ উৎসবের ইঙ্গ “মাত্র 
নাহ | মনে হয, উচ্স্থরের লোকের মধো এহ অঞচাপেন 

প্রচপন “মণ প্রান নয | "তবে এহ জাতীয় তা ৪ 
ইহার অঙ্গ ৩ ডদ্দাম অছ্টান আাভজাও সমাজে অবঙ্ণত 

প্রাচীন পাশ্ুপঙা॥গেব সম্প্রদায়বিশেষের সতিত যুণ্ত খাকা 
অনন্ভব ণহে। 

দ্র 00111)01071781017 01031070210, 2076 0৭10 0£ 

[91117110012 (0২0931)0109)5 10161714107 076 

48510 1 90০16 01 1361£21, 160%615, 1935. 

চিন্তাইবণ চএবত 

চডক উৎসব উপপক্ষে প্রা ৬-৭'৫ মেন্টি'মঢার (২০-২৫ 
ঘুট) উচ্চ একটি শাল গাছেব খুটি ম'টিত প্রোখিত করা 
হয়) তাহাকে চডক গাছবপে। আর একটি দা” কাঠ 
এমনভাবে ইহাব শবে স্থাপন করা হয যাভাতে ইহাকে 
কেশ কবিযা কাষ্টদ ১টি শূন্যে বৃক্তাকাবে আবাতত হইতে 
পাবে। 'হাগার একপ্রান্তে গাঙজুনে সন্্যালীকে গামছা দিয়া 

বাধয়া অ।গ এক প্রান্তে একটি দির সাহায্যে শুন্ে 
চঞাকাবে আবতি৩ করা হইয়া থাকে। এ সময়ে 

কোথাও কোথাও একটি বড বাকানো লোহা4 কাটা 

তাহাপ পিঠের চামভার মধ্ো বড়াশির মত গাথয়। গে ওয়া 
হয়। ইংরেজ আমলে আহনের হ্বাবা এই পাত |নাঁষন্ধ 
এবং দণ্ডনীয় হইবার পর হহতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে 



চড়াই 

কেবলমার একটি বড়শি সম্মাসীর গায়ে ছোয়াইয়া তাহাকে 
শূশ্যে বাধিযা দেওয়া হয়, তার পর যথারীত তাহাকে 
শৃন্যে আবাতিও করা হয়। 

দ্র আশুতোষ ভট্টাটাধ, বাংলা মঙ্গপকাবোব ইতিহাস, 

কলিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাবক ১] ই. 1০0৬০11, +17091- 

১৬111176, 11550652012 (06, ০1 8৬, 

1914 , 1, 19, 001090091090858%9, 0০994 16১৫৭ 

৬111) 10691768], 7047)0] 0] 056 4859620 59০102) 0 

73917641, 1935. 

আশ্্হাষ ভডাচায 

চড়াই চড়ুই বা চটক। পাস্সেরি দর্মেপ বর্গের 01৫১৮ 
[২১০111,)110৩*) মন্ঠগতাজ্জি নগালাশ গোত্রের (ঢ৭01115- 

ঢ।10611110 55) ভূমি ও শাখা -চানী ক্ষুদ্রকা৭ পাখি। 
ইহাদের দৈথা ১৪ ১৮ সেণ্টি মঢার (৫ই ৭ইকি)। প্রতি 

পায়ে চ'্থটি আঙুল, খাহার মধো একটি পিছনের দিকে ও 
অন্য ন্প্টি সামনের দিকে প্রারিত আডুলের এ প্রকার 
সন্নিবেশ যুগপদ্খ তুমির ট্পব চলাফেবা ও বুক্ষশাখায 

বিহারে সহাযক | চঞ্চু হনব, হুদ) ব এব মত এব, 

ভু ৪ শল্তোর বীন্ বিধীর্ন কবিষা খাহবাৰ উপফোগা। 
আশ্তাগ *স্থাণীক, নবপলব, মুকুপ, ছোট ফশ এব" কীট- 

পক্ষ । হ[টন্ে বিচবণর সমব শাকাহযা চলে, সারাদিন 

বিশেষে ৫ সন্ধার বাসাণ ফিরিয| আর্্বীকঠে কলরব করে 
ভারা * াবতিন্ন জানের চডাই দেখা যায়। গৃহচটক 

(হাল স্পারো ) এবং পীন্গণ্চচটক ( ইযেলোখোটেড-ত 
ম্পাারো ) সম্ঠূমি অঞ্চণ হইতে হিমান্যের পাদদেশ পথগ্ঠ 
প্রা সক, তঞচঢক ( ট্রিম্প।টারো ) এ ওমরা ৩%৮০ক 
(ব্রাউন ট্রম্পারো) সম্ুমির ব্লস্থল হহত৩ হিমাশযের 
পাব হা অবপ, কাশ্ীগী গৃহচ্টক কাশ্নীর হহতে সিকিম, 
মান্য ভরুচ্ডক পুন হিমালয়ের পাদদেশ হহতে প্রা 
২১০০ মিটাব (৭০০০ ফুট ) উচ্চ ঠা পর্যন্ত এবং তিনব "য় 
তক্চটক নেপাল, ইুগান ৭ পাবশা মাসামে বাস করে। 
ইহ] ছাড়া শাতঝ ভূতে শিন্ধু, পাঞ্ভাব, াজস্থান ও উত্তর 
প্রদেশের জপাঙমি ৪ হণভুমিতে যাযাবর স্পেনীয় চটককে 
আনিতে দেখা যাষ। 

গৃহচঢক মানবসমাজের সহিত অবিচ্ছেদ্ভভাবে যুক্ু। 
ইহাএ লোকাপয়ে নীড নিষ্াণ করে এব লোকা পয হইতেই 
থাগ্য সণগ্রহ করে। সারা বৎসরে হহারা কয়েকবার 
বাস বাধে ও প্রতিবাবে ৩ হইতে €টি ডিম পাডে। 
শ্রী «এ পুকষ উভয়েহ বাম! বাধার কাজে অংশ গ্রহণ করে। 
পীতগগ্ডচটক বনস্থপে বান করে ও বুক্ষের কোটবে 

চগ্ডাল 

নীড রচনা! করে । তরুচটক ও খয়র1] তরুচটক লোকা'- 
লয়ের সংলগ্ আবাদী জমিতে ও বণভূমিতে বিচরণ করে। 

ভারতীয় পুরষ চডাইয়ের গণ্দেশ শ্বেত, চিবুক 
কুষ্ণবর্ণ, ডানা কঞ্চরেখাযুগ্ত খয়রা ৪ তাহাতে কয়েকটি 
আড়াাডি শ্বেতরেখা, দেহের বর্ণ প্রজাতি-ভেদে ধূসর 
ও বাদামী | স্ব্ী-চডাইয়েব খর্ণ অপেক্ষাঞ্ত অন্ুজ্জল, 

প্রায়শং ধূসর । পীতগণ্ড চড়াহয়েখ কঠে হুলুদ ছোপ 
থাকে। 

দ্ধ ঢু 0 99510 04100], 17761744476 07 07015, 

11702, 13105, ৬০1 [1], 1[0110017, 1926, 9, 

[01110173101], 4১ 59801991501 0110 13705 01 [10010 

0174 1১2155001, 00200079, 190], 

প্রচ্থো হকুমার সেণগুতধ 

চগ্ড প্রস্ভোত বুদছদেবেব জীবিত কালে রাজ] চগ্ 
গ্রদ্যে' ৩ মহাসেন যোডশ মহাজনপদেখ অন্ত “ম অবাুতে 

রাজত্ব করিতেণ। আাহার খানণানী চল ডংদফিশী | 
মগধেব হখন্ধ খাশায পানা লিশ্িমার ৪ ঠাহার পল 

অজা শর সতঠিত শ্া্াতের খখেষ্ অঙ্থাপ ছিন। 
এককার বিশ্বিসার ভাহার চি কমার জগ্বা গয় চিবিমক 

জীবককে প্রেরণ করিখাভিশেন। কৌশান্বাব রাজা 
উদযন ছিলেন প্ুদোতের খোব শত । পবন পগ্যেশ্রে 
কন্যাকে হবণপরধক বিবাহ কন্নে। বাছা £ঠঞছ্ছোশেখ 

দ্বারা অগকণ্ধী হহয়া বুৰদেণ মঅহাকচ্চান নামক জইনক 

শিষ্াকে অবান্ু কাজো ধশ্রতচারে শিযুগ্ত কদেন। ৮৭ 

প্রচ্যোত পাখবব শী গাজাসমুহের উপর প্বাথ মাবিশণ] 
প্রাওগি৩ করায় অবস্তি বিশেষ শগ্িশাশী হয়। 

দ্র ঘ. 0 174)01071010 60, 116 11109 974 

0৮186 01 0172 1714121712001১16, ৬০] 11, 307704%, 

1951, 

সৌরীস্্রনাথ ড্ডচাষ 

চগাল স্ৃঠিশান্ত্রে চগ্ডাল হিন্ুুসমাজ্জের শিয়ুতম ও 
অস্পৃশ্য জাতি বপিয়া পরিগণিত। মঞ্চসংহিতা অন্সারে 
শুধের ইরলে ব্রাঙ্গণকন্যাপ গভে ইহাদের জন্ম। কিন্তু 
সম্ভবতঃ ইহারা কোনও অনার জাতি হইতে সম্তৃত। 
বৃহদাণাক উপনিষদে উহাদের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ 
জানকে বহু কাহিনীতে উলিখিত হইয়াছে যে চগ্ডাপকে 
স্পর্শ করা! তো দুরের কথা ভাহাধ ছায়া পডিলেও উচ্চ- 
শ্রেণীপ দেহ অশুদ্ধ হয়। অনেক স্থলে এই অপরাধের 
জন্য চণ্ডাপকে পিগ্রহ ও লাঞ্চনা, এমন কি প্রহার পর্স্ত 

১৪, 



চণ্ডী 

ভোগ করিতে হইত। শ্থৃতিশান্ত্র অশ্পসারে চণ্চালের 
শ্পর্শজন্ত দোষ ক্ষাঁশনের জন্য প্রায়শি১এ করিতে হইত। 
গ্রীটীয পঞ্চম শতাব্ধীর পথম ভাগে চীনদেশীয় পরিব্বাজক 
ফ-হিয়েন ভারত ভ্রধণ কবেশ। তিনি লিখিয়াছেন থে 
চণ্ডাপের। নগরের বাহিবে বাম করে এবং শহরে বা বাজারে 
প্রবেশ করিণাগ সময় দুইটি কাঠির আঘাছের ছাপা শন 
কবিয়। শ্বীয় আগমনবার্তভা খোষণ। করে, যাহাতে শন 
লোক তাহাদের সংস্পর্শ পরিহার করিতে পারে । উনবিংশ 
শতাব্দীতেও দরঙ্ষিণ ভাবতে পারিয়! জাতি এব" বাশ্পায় 
ঠাডাল জাতির অবস্থ। এইবপ ছিল। চগ্ুল ও অন্যান্য 
নিয়শ্রেণীর প্রতি এউৰপ আচবণ ত্রাঙ্ণ্য সযাজের একটি 
ছুরপনেষ কলঙ্ক । বহমান বাংলার চাডাপ শব্ধ প্রাচীন 
চগডাল শব্েণই কপান্তব। এঅন্পৃথ্যতা' | 

রমেশচন্্র মজুমদার 

চণ্ডী১ শ্বিগৃহিণী শন্দি দেবহাব নাম । নামটি বূপান্বে 
১৭ক1। এই নাম মার্কণেয়পুরাণের দেবীমাহাম্মা 
( বা*শ। দে. ০" লামে, স্ব গীতার শান প্রতিকপ 
হিসাবে প্রসিঞথ ) আঅতশে মঠিষান্তব ও শরস্ভ-নিখলের 

বধ প্রসঙ্গে “বত ত হইঘাছে। চণ্তিকা বা চষ্টাপ অর্থ 
পচনাদেখা। খগ্ক্দে কত্রেব ঞ্োধকে কিযখ্পবিষাণে 
মূখ কণিষা ৩হাকে মিনা বপ। হইয়াছে । হহাই 
চক] বা ৯৭ী কঞ্সশাব দ্বীণ বলিয়! মনে হয | 

দেবীব "াচীন তর নাম দুহাট হইতেছে উমা হৈমবতী 
৫ দুর্গা । হিমবহৎ ছুহিতা উম| শিবগুষ্চণীর আসল শাম ৪ 
কপ। ইনিই পাৰতী, গৌণী। উমা নাম প্রথম পাওয়া 
য1 কেন উপনিষদে। ছুগা (ইহার রূপান্তর ছুগি) 
নাম প্রথম পাঞ্া যায় টনক্তিবীব আবণাকে। দুর্গা 
(ছুগ) নামের গাপপ অথ ছিপ ছুগম স্বানেব অধিগানী | 
পবে শর্থ হইয়।ছে দুর্গে অর্থাৎ সংকটে জাণকতী । তুলনীর 
দেবীমাহাক্ো, “ছুগে স্বৃত| হরূমি শীতিম্ অশেষজন্তোঃ |” 
এই দেবীকে (অথবা এইবকম অপব এক দেবীকে) 
খগ্বেদের একটি স্ুক্তে অবণ্যানী বলিয়া শব করা 
হইয়াছে । মখ্য কালের বাংলা সাহিত্যে চণ্তীমঙ্গশের 
বিশিষ্ট কাহিনী দুইটিতে এই ছুগা-_ অরণ্যানী চও্ডী৭ 
মাহাম্সা গীত হইয়াছে । সেখানে ইহার বিশিষ্ট নাম মভঘ! 
( অর্থাৎ অভয়দাযিণী) চণ্তী। ইনিবিদ্ধাবাসিণী ( অর্থাৎ 
অরণ্যনিবাসিলী ) এব" ইহার বাহুণ (ও প্রতীক ) গোধা। 

উমা-হৈমবত্তী ( গৌরী-পার্বতী ) ও ছুর্গা-চণ্তী নামের 
মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্থ দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। 
কেন-উপশিষদে উমা-হৈমপতী “বহুশোভমানা” অর্থাৎ 

ভ] ৩৩৫ 

চণ্ডী 

হবেশ। স্থন্দপী এব চিনি ব্রদেব মর্যজা | সংস্বত 
সাহিত্যে ইশি হন্দপী পর্হরাজকন্যা, পরমপুরষ শিবের 
গ্রহিণী|। পুরাণে ছুর্গাচন্তী সরাসরি শিবগৃহিণী নহেণ, 
শিবগৃতিণার বপাস্তব। ইনি শিবপ্রযখ দেবত'দের দেহ 
হইতে নি্ধাশি জেল পি শীভ্ুত রূপ _- উগ্র, বনু প্রহরণ- 
ধারিণী, দৈত্যব্ধকালে অষ্টাদশভুজ। ('অথনা দ*ভুজা 
কিংবা অষ্টজ|)। উহাব বাহন ফিং১। বালা দেশে 
প্রচপিত পুরাঠন কাহিনীতে চত্ী বিদ্ধাবাসিনী দ্বিউজা। 
তাহভাব বাহন গোধা। (এখানে মনে রাখিতে হইবে 
যে চণ্পীমঙ্গলেপ কাহিনীতে পার্বতী চত্ী প্রা এক হইয়া 
গিষাছেন ১ চন্দী9 দশক] ৭ সিংহবাহিনী হইয়াছেন ।) 
এই ছুই দেবীম্বকপের মধ্যে পঞ্চিতেব! যথাক্রমে আধরতের 
ও "মনার্ধহেের কল্পনা করিয়া পাকেন। 

বালা দেশের লোকবিশ্বাসে, বিশিষ্ট স্থানে অথবা বুক্ষে 
এবং বিশিষ্ট দৈব টৎপাতে, উগ্ন ঠাবলন্বার অগ্তিহ কঈনা 
কবা হয়। এই পধৈনসন্বা গ্রাথই দেবী চণ্ধীর বিভিন্ন 
প্রণাশ বলিযা মান| হভযাছে। সেই অশ্রলগাবে ভিন্ন 
ভিন্ন নামও দেওয়া হইয়াছে । শেপভা গাছে অধিষ্ঠিত 
দেবী সাপাবণতঃ বনছুগা নামে প্রচলিত । পাকড গণছে 
অধিঠিত দেবী ষঠী। কোন9 কোন? স্থানে বিশ্ষে নুক্ষে 

অধিষ্ঠিত বলিয়া কল্পিত চণ্তীব কাছে মানভ কবিতে গেলে 
গাছের ডালে ব্পণপগ্ড বারিষা দিতে হম। সে দেবীকে 
বপা ঠয নেকডাষঈ চণ্ী। "বাবা কোন৭ কান এ স্থানে 
চণ্ডী অধিষ্ঠিত বুক্ষো তলায় টিল অথবা ইষ্টকখণ্ দিলেই 
পুজা] কণার শামিল হয। সে দেবীকে পলে ইঢাশ চণ্ী 
বা ১শল-চণ্ী। বসন্ত রোগেব উপশমকাধিণা দেবী 
হলে বসম্ত-চপ্তী (বা বপন্চতী)। কোনও কোনও 
গ্রামে প্রসঙ্গ দেবী সেই গ্রামেব নামেই সমধিক 
পরিচিত, যেমণ বোয়”ই-চপ্তী, সগডাই-চণ্ড । 

চণ্ডীমঙ্গলেব দেবতা অভ! মঙ্গলচণ্ডী নামেই পলিঞ্খ। 
বাংলার বিশেষ করিয়া পশ্চিম বাংলাব নারীসমাজে 
মঙ্গল১ নী গৃকলা।ণের প্রধান পেবতী। সধব। মেযেগা 
জোষ্ঠ মাসেব প্রতি মঙ্গলবারে ফ্লাহার করেন ও দেবীর 
বঃকথা শোনেন, এই রীতি বৃ পরিবাবে প্রাচীন কাল 
হইতে চলি। আসিধাছে। এইসব পবিবাবে প্রতোক 

নববধূর একটি কবিয়া মঙ্গলচ পীর 'বাঁপি” থাকে । তাহাই 
দেবীর প্রতীক। 

স্থকুমাব সেন 

চণ্ডী মার্কণ্ডেয়পুবাণের দেবীমাহাত্মা মংশ (৮১- 
৯৩ অধ্যায়) বাংলা দেশে চণ্ডী নামে পরিচিত। ইহার 
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চণ্ডীগড় 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেবী মহামায়া বা চত্ত্ীর মাহাত্সা বণিত 
হইয়াছে । ইহার মস্বনংখা সাতশত , তাই ইহার অপর 
নাম সপশতী | যুগে যুগে দেবী আবিূতি হইয়া কিভাবে 
দেঁবগণকে অস্থপের অত্যাচাব হইতে উদ্ধার করিযাছিপেন, 
তাহার তিণটি কাহিনী এই গ্রঞ্থে বিবৃত হইযাছে। কাহিনী 
তিশটিতে যথাক্রমে মধুকৈট ত-বধ, মহিষান্থব বধ এবং 
অন্ুচর ধুম়লোচন, চগুমুণ্ড ও রঞ্বীলের সহিত শুল্ক ও 
নিশুস্ত-বধের কথা বলা হইযাছে | এই দেবী সমস্ত জগৎকে 
সন্মোহিত করিষা রাখিবাছেন। তিনিই মাঠষের সসার- 
বদ্ধণ ও মর হেত । তিনি দেবতাদের মিলিত শি 
*্পা। ভিণি শিত্যা হইলেও দেখতাদের কাষসিদ্ধিএ জগ্ 
যখন আবিতা হন তখনই তিনি উত্পম্ন হংলেশ বগা 
হয। দেঁবীব প্রঞতি ও স্বরূপেব বর্ণনা-প্রষঙ্গে মেধস্ মুনি 
স্থণ্থ রাজ] ও সমাধি নামক বৈশ্ঠের নিকট কাহিশী ওলি 
বশিয়াছিলেন। দেবীপুজা উপলক্ষে বা গৃহস্থেব মঙ্গণ- 
কামনা এক বা একাধিক বার (একাবৃত্তি, দ্বিরাবৃত্তি, 
শতাবুন্তি) চণীপাঠেব ব্যবস্থা আছে। চগণ্তীর গ্রত্যেকটি 
অন্বের পহিত আগাগে।ডা অপর একটি মন্থর যোগ করিষ। 
পাঠ কাকে পুটিশ চন্থীপাঠ বলা হয। এখন আন 
এইকপ পাঠের প্রচলন নাই । বাংপা দেশে বাছিতে চত্তী 
পাদেব নিষম পাই । ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেরছাবা 
বচিৎ চণ্তীব অজন্র টাকাব সন্ধান পাওয়া] যায়। 

চিন্ত/ হরণ চবব “| 

চণ্ডীগড় ৩৭৪৫ উত্তব 9 ৭৬০ ৫₹ পূর্ব । পাঞ্জাবের 

রাজধানী । আধতন প্রা ৩৭৫ খর্গ কিলোমিঠার (১৫ 
বর্গ মাহল )। চিল্পী হইতে ২৪৯ কিপোমিটার (১৫৬ 
মাইল ) দরে, আংন্বালাকালক। বোডেখ ৮ কিপোমিটাব 
(€ মাইপ ) দশিণ-পশ্চিমে অবস্থিত । ইহা সমুদ্র হইতে 
৩৬* মিটার (১২০০ ফুট ) উচ্চ। হিমাঁপয়ের অন্তর্গত 
শিবাপিক ও কোশপী পবতমাপার পাদদেশে এক মালভূমির 
উপরে চন্দীগড শহরের অবস্থান । গড় উত্তাপ ৩৭০ 
সেটটিগ্রেড হইতে ৪০০ সে্টিগ্রেড ও সর্বনিন্ন গভ উত্তাপ 
৯* সেন্টিগ্রেড হইতে ১১০ সেটিগ্রেড হইয়! থাকে । বার্ষিক 
বুদ্িপাত গডে ১০৮ সেন্টিমিচার | ১৯৬১ গ্র্াব্ধেস গণন] 
অনুসারে লেকসণখ্যা ৯৯২৬২ জন। 

দেশবিভাগেব পর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্ধে পূর্ব পাঞ্জাবের 
রাজধানী হিসাবে ইহার নির্সাণকার্ধ শুরু হয়। বিখ্যাত 
ফরাসী স্থপতি লে কণবুজিয়ে ইহার পরিকল্পনা প্রস্তত 
করেন। সমগ্র শহরটি কতকগুনি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিতক্ত | 
আবাদিক অঞ্চপগুলি দের্ধ্যে ৫৬ কিলোমিটার এবং 

চণ্তীচরণ মুনশী 

প্রস্থে ২৩ কিলোমিটার বিস্তৃত। এরূপ গ্রতে;ক অঞ্চণে 
বিদ্যালয়, দোকান, উদ্ান ইত্যাদি ঙমান। শহরের দুইটি 
প্রধান রাস্তার সংখেগন্থলে ব্যখসাব বাণিজ্যের কেশ এচিত 
হইয়াছে । শহবেদ আবাসিক অঞ্চল হইতে কিছু দুগে 
দক্ষিণ-পশ্চিমে কপকার্খানা, পুব দিকে এক কুছিম হুদের 
ধাবে হাইকোর্ট, ষেঞ্টোরিয়েট, বিধানসভা] ইত্যার্দি এবং 
উত্তপ-পশ্চিমে পাঞ্ধাব বিশ্ববিষ্ঠাপয় অবস্থিত। 

চণ্ডীগড তারতেব প্রথম স্থপরিকনিত পগর। স্থাপত্য- 
পিদশনেব মধো হাইকোর্ট, সেঞ্টোরিখেট ৩ শিধানসভা, 
পাঞ্জান বিশ্বধিষ্ঠাশয় নি আয়েব কর্মচাবীদেখ খাসগৃহ 
ইতাদি বিশেষভাবে উলেখযোগ্য | পাঞ্ধাব বিশ্ববিষ্যাশরেব 
মবো রবীন্দ্র বঙ্গাণয, পাঠাগার ৭ কয়েকটি সস্বৃতি 
কন নিসি৩ হইয়াছে। চগ্ধগডে আ্য।টিবাযোেটিক 
উষধের এবং বৈজ্ঞাণিক ধধপা তন কাবখান। প্রতিষ্ঠিত 
হইখাছে। 

এ লন শোণ 

৪ 

চণ্ডীচরণ বন্দ্যেপাধ্যায় (৮৫৮ ১৯১৬ খা 7 চব্বিশ 
পর্গণার অস্কণ 2 বারাসত মহকুমার নশর্ব ডা গামে জন্ম 

গ্রহণ কবেন। শৈশবাখন্কায পিতা লাখকমণ প।বিবারিক 
গোলযোগে গুহত্যাগ করিয়া কাঁশীধ।মে গমন করবেন । 
চণ্দীচণণ বানাক।লে শিগ্ভাশিক্দার খুষোগেন অভাবে খন্জু 
শিক্ষাপভের পরেহ অর্থোপ।জনেৰ চেষ্টা পাপ ৬ হন। 
অতঃপর শডাইপের জামদাণ্দের সম্পর্ডির ঠন্ববধাধক 
বাধাকাগ্ত বন্দেোপাখায়েশ সাহায্য তিনি আব কি% 
বিগ্যাপাভের স্যোগ পান । যৌন্বনের প্রারন্তে ৯৪1৮৭ 
ব্রাঞ্গধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইখাছিশেন ৭ব ব্রাহ্ধমণে 
অস্বণণ বিবাহ করেন। তিনি ঈশ্বরচম বদ্যাসাগবণেগ 
জীবনী রচনা করিষা সমধিক খ্যাতি অর্জন করেণ। 
এতদ্বয ভীত 'মা ৪ ছেপে” ছুখানি ছবি মনোরমার 
গৃহ” কমলরুমাব" প্রভৃতি উপন্তাম ৪ কাহিপী-গ্রস্থ রচন। 
করিয়াছিলেন । পাপীর জীবনলাভ' নামে গ্রশ্থখাণিকে 
তাহার আম্মলীবশী খলিয়া অনেকে মনে কবেন। 
১৯১৬ খ্রীষ্টাব্ষের ডিসেম্বর মাসে ( পৌষ, ১৩২৩ বঙ্গাৰ ) 
তিশি আকন্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্ামুখে পতিত হন। 

অশোক! সেনগুপু 

চণ্ডীচরণ মুনশী (১৭৬০? ১৮০৮ রী) ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের বাংল! বিভাগের অন্থতম শিক্ষক | ১৮০৫ খ্রষ্টাবে 
তিনি কাদির বখশ প্রণীত ফার্সী পুম্তক 'তৃতীনামা”-র 

২৭৪ 



চত্ীচরণ সেন 

বঙ্গানুবাদ তোতা! ইতিহাস" প্রণয়ন করিয়াছিলেন । ১৮০৮ 
ষ্টার ২৬ নভেম্বর চণ্ডীচরণের মৃত্যু হয়। 

অশোকা সেনগুপু 

চণ্ডীচরণ মেন (১৮৪৫-১৯০৬ শ্রী) ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দের 
জানুয়ারি মাসে পুব বঙ্গের বাখরগঞ্ধ জেপার বাম গ্রামে 
জন্ম। পিতা পিখটাদ সেন ও মাতা গৌরী দেবী। 
পচিশ বর বয়সে বিজযকন। গোস্বামীর পিকট ব্রা্ধর্মে 
দীক্ষাগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে মুন্সেক « সা-বগ্জজ দূপে 
নানা স্থানে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াহিপেন। 

বাংলা সাহিতো “আঙ্কল টম্স্ কাাবিন”এর মকাকার 
বুটারঃ (১৮৮৫ শ্রী) নামক অন্ুবাদেই তাহার প্রথম 
প্রসিদ্ধি। পরে তিনি এতিহাপিক উপন্যাম -রচদ্িতা পে 
নাম করিয়াছিলেন | মহ্বারাজ। নন্দকুমাগ (১৮৮৫ শ্রী), 
পেয়াশ গঙ্গাগোিন্দ শিংহ? (১৮৮৬ শব), 'অমোধার 
বেগম (১৮৮৬ আী), ঝান্পীর রাশী” (১৮৮৮ শ্রা) 

৮5৩ ভাহাব উল্লেখযোগা উপন্যাস । দেশপ্রেম তাহার 
রচনাবলীর প্রধান হর । ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্ধের ১৭ জুন তাহার 
মা হয়। 

ব্রজেগ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্তীচপ্ণ সেন, সাহিতা- 
চরিত ৭৭, কপিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাৰ । 

মহকুমার দন্ত, বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্াস, 
১৩৬৯ বঙ্গাঙ্খ। 

'শশবরগন খোব 

চ্ভীদ্াস প্ররাণো বাংপা সাহিত্যে গ্রসিদ্ধতম কধিনাম। 
কিন্তু এই নামে একজন কবি না অশেকজন চণ্ীদাম- 
নামাঞ্িত স্ুপ্রসিদ্ধ পদগুলি লিখিয়াছিলেন সে বিষয়ে 
কোনও মতৈকা নাই । বৈ সাহিতো যে তিন জন 
গ্রামীন গীতকতা! ( পদকার ) সবাধিক সম্মানিত তাহাদের 

মধ্যে চণ্তীদাপ আছেন, আর আছেন বিগ্ভাপতি ও 

জয়দেব। শেধ জীবনে ঠভন্যদেব ঈশ্বর-বিরহ-ব্যান্ুণ 
অবস্থায় এই তিন কবির গান শুশিয়া কিঞ্চিৎ স্বস্তি নোধ 
করিতেন । সেই হইতেই এই তিন কবির অপরিলীম 
মর্ধাদা টৈঞ্ণব সাহিতো সবশ্বীকৃত। চণ্ীদাছেক গান 
চৈতন্বদেবের জানা ছিল, ন্থুতরাং চণ্তীর্দাসের কাল 
চৈতন্যদেবের পরবর্তী হইতে পারে না। চত্ডীদাস সম্বন্ধে 
আমাদের জান! খাঁটি খবর এইটুকুই। 

আধুনিক শিক্ষা শিক্ষিত বাঙালীর কানে চস্তীদাসের 
নাম সর্বপ্রথম শুনাইয়াছিণেন রাজেজ্রলাল মিত্র “বিবিধার্থ 

চণ্ীদাস 

সংগ্রহে"র একটি প্রবন্ধে বাংলা সাহিতোর সংক্ষিপু পরিচয়- 
প্রসঙ্গে । তাহার পত্র জগদ্বন্ধু ভদ্র বৈঞুব-পদাবলী প্রকাশ 
করিয়া চশ্বীদাসের ও অন্যান্য বৈষ্ব-কবির পদাবলী 
পাঠকদের গোচরে আনেন । ইহা অনতিবিলন্দে অক্ষমুচন্দ 
সরকার প্রাচীন কাবাসংগ্রহ নাম দিয়! প্রাচীন সাহিত্যের 
সম্পাদিত সংস্করণ বাহির করিতে থাকেন। তাহাহেই 
চণ্ডীদাসের (9 অন্যান্য বৈষ্ণব কির ) পদের ধস শিক্ষিত 
কাব্ারশিক প্রথম আস্বাদন কনিতে পারিগাছিলেন | 
আপুনিক কাঁপে, অ-বৈষ্ণব সমাজে, চণ্তীদ্াসের কবি- 
প্রতিষ্ঠা সেই হইতে । তখন হইতে চপ্রীদাস-বিগ্ভাপতিব 
রচনা-সন্ধানে অনেকে উত্দুক হইলেন। পুখিপাতড়া 

খাটিতে খ্বাটিতে চত্তীদাস-নামাহ্থি প্রচুর পদ বাহির 
হইতে লাগিল । ১১১২ বঙ্গান্দে নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের 
সম্পাদিত *চগ্রীপাপ-পদাবলী” সাহিত্য-পরিষৎ্। হইতে 
প্রকাশিত ভইল | 'এই সংগ্রহে যে প্রচুর নৃতণ পদ দেখা 
গেল তাহার অনেক গুলিতে কবির ভণিতান্থ “দীন” বিশেষণ 
ব্যপহৃত (পৃধ-পর্রিচিত পদগুলিতে সাধারণতঃ “ছিজ' 
বিশেষণ ছিল )। ভাবে ও ভাগায় এই নৃতন পদের 
অধিকাংশই খেলে ও অরাচীন । তখনকার মত মদদ্ছ 
পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া গেলেও কিছুকাল পরে এই 
পদগ্চলির এবং পূর্ব পরিচিতি পা গ্রপিব৪ প্রাীনত্থ সম্বন্ধে 
সন্দেই জাগাইল বসন্রঞ্চন রায় কর্তৃক একটি নামহান 
চত্রীদাস-পদাবলী' পুথির আবিক্কার (১৩১৬ বঙ্গাঝ )। 
কুফকীতন? নাম দিয়া এবং টাকা 9 জ্ঞাতবা তথ্যাদি 
দিয়া ভালভাবে সম্পাদন করিয়া বসন্রপ্জন গায় পুখিটিকে 
সাহিণা-পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিলেন (১৩২৩ বঙ্গান্দ )। 
এই ৮ "লই হবপ্রমাদ শান্জী মহাশয়ের হাজার বছরের 

পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ৪ দোহ) বাহির হইল। 
“তকুম্ঠবীতনের পদাব্লীর ভাষ। পরিচিত পদাবপীর 
ভাষার তুপনায় দ্ত্যান্ট পুবানো) এমন কি ছুবোধা, 

কৌদ্ধগানের ভাষা তে| প্রায় প্রাকতের কাছাকাছি । 

শকুঞ্ণবীর্তনের প্ুথির লিপিষাদ পুরানো, ভাবা ও পুরানো । 
স্থতরাং রাখাশদাপ বন্দোপাধাষের মত বিশ্যেজ্জেরা 
জীরুষ্ণকীতনের পুথির তথা পদকর্তার কাল চতুদশ-পর্চদশ 
তাবে নির্দেশ করিলেন । হরপ্রমাদ শাঙী শক 

কীঙনের কবির নিকট জয়দেবকে খণী করিতে কুঠিত 
হইলেন না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধার় ও মুহম্মদ 
শহীুল্লাহ প্রীকষ্ণকীর্তনের ভাষা বিচার করিয়া ইহার 
প্রাচীনত্ব প্রতিষ্টিত করিলেন । শ্রকৃষ্ণকীর্তনের পদাবলীর 
ভাব মাঝে মাঝে এমন গ্রাম্য যে অশ্শীল বপিতে হয়। 
এই কারণে কাবারসিক শিক্ষিত পাঠক এবং ভক্ত বৈষ্ণব 
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চত্ীদাস 

সাহিত্যরদিক বইটিকে প্রামাণিক মনে করিতে পারেন 
নাই। স্থনীতিকুমা চট্টোপাধ্যায়, শহীছুনাহই ও অন্যান্ত 
পর্ডিতের নিথান্তে ইহাদের অস্বীকাৰ গুপ্ণন থ।মিযা 
আসিপ। বাখাপদাম বন্দ্যোপাধ॥াযের পরে পুথি লিপি 
বাধাগোবিনদ বসাক পরীক্ষা করেন। ইহার মতিমত, 
প্রকঞ্চকীওনের মণো যে প্রাচীন ছাদে পিপি আছে 
তাহা ১৫২৫ গ্রাষ্টান্জের পন্বণতী হইবে মা। কিন্ত 
পাখাপ্দাস, পাধাগোবিন্দ প্রমুখ গঙশিপিবিশারদধের 

অভিমত্তব মধ্যে ছুইটি গুরুতখ গলদ আছে । তাহাব। পুথিব 
একটি শিপিষ্াদই বিচার কবিষ(ছেন, এপব ছাদকে বিবে১না 
কবেন নাই । পুথিনে নিন ছাদে পিপি আছে, প্রান, 
অধাচীণ ও অধাগীন ৩খ | দ্িতীম *ঃ১পুথিব কাগতা ওকাশি 

পরীক্ষা করা হয নাই । কাগন ?2৭1. নঠে, মাঙেণ) ঠা 
কলেখ তৈধাণ্বি। কালি আধুনিক | ভাবা পাসনহাব 
পর্িচম খুবই মাছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেশ ্যাধুনিকভাব 
ছিটে ফোটা ৭ বিরল নখ । আুঁতবাণ শ্রক্কদ্কী দেব পুথি 
বিচাখ কবিয়া চণ্তীদাসেব কাশ নিণীত হয় লা। 

এরক্কীতনের একটা « *ন সম গাশিশা। বহটি4 
পদগ্ডলিতে কবিব ভণিতা পাই বিড় চখীদাপ” দৈবাজ শু 
চত্ীদাম” বার পাচেক "মানন্ত । অণস্ত) বড়ু চতীদাস' “বং 
প্রত্যেক পদে ভশিঠাষ দোহাই আছে তাদ্িক দেবা 
বাণুপার অর্থাৎ চামুগ্চার 'গাহশ বড় চণ্ডীধাস বাসলীগণ? | 
কখিব নান যদি “আন? বা এঅপন্ত' হয তবে ঝু) 
চণ্তীদাস বিশেষণ, আব যধি 'মানপ্ত' বা “অনস্ত' নামটি 
গ্রক্ষেপ হয় তবে 48) চণ্ীদান' পাম। মনে হয, - 
যিনি চণ্তীদাসের রচনা ভাঙিখা চুরিয়া শ্র্ষফ্চকীতণ পুথি 
নৃতন করিয। গড়িয়াছিলেশ “আনপপ্” ব “অনন্ত ঠাহাঞই 
লাম। 

গৌডীঘ বৈষ্কন ধর্ষে সাধনার যে পন্থাকে বা হয 
বাগন্সিক বা সখ-মস5গত অথবা পরকায়া তাহা পরে 
রস-লাধনা-পদ্ধতি বূলিয়। পরিচি৩। এই পদ্ধতির সাধনা 
৮তন্ত-আগ্কাদিত গানের তিন কবির এক নৃতন 
আধ্যাত্মিক স্ববপ পবিকন্পিত হইযাছিল। হারা 'বসিক? 
পরিগণিত এবং সমপামযিক ও ঈষৎ পুববতী বস-সাধনার 
সিদ্ধ গু রমিকদের সঙ্গে পরকীম্বসাধনায় সিদ্ধ বলিয়। 
নিরণীত হইলেন । এই ভাবনা! অগসারে চণ্ডীদাসেব এক 
সাধণসপ্রিণ কঞ্জনা করিরা অনেক আখ্যান প্রচশিত 
হইয়াছে। সে সব গল্পে চণ্তীদাসের এই সাধনসঙ্গিনী 
প্রিয়ার নামে একা নাই (শ্ভারা, বাষী, রামতার! 
ইত্যাদি) কিস্ু জাতিতে মিল আছে-_ ধোবিণী। 
চণ্তীদাসের কবিত্ব ও সংগীত প্রতিতা এবং ধোবিনীর 

চপ্তীদাঁস 

প্রতি তাহার গাঁ অন্থপাঁগ লইয়া যে সব গণ্স-কাহিনী 
সষ্ট হইযাছে তাহা সবই আধুনিক নয়। আষ্টাশ শতাব্বীতে 
বিচিত বিবঙখিপাষ প্রভৃতি বাগ।গ্নিক সাধনার কডচ।- 
গ্রন্থে চণ্ীদাস-ধোবিণীর প্রেমকাহিপীব ইঙ্গিত কিছু কিছু 
আছে । তবে বেশির ও।গ গল্প উনবি শ শতাবীতে উচু । 
এইসব গলের 'মধিকা শে এবং যেগ্তলি প্রাচীনতঃর 
ঙাহাতে চত্ীদাপের নিবাস পাদ্ষা যায় শাছুভ (বা! 
নাগর) গ্রাম। নাগর গ্রাম বীবঙূম জেপায বোলপুবেব 
অনতিপুবে। কোনও কোনও গে চবীদামকে ানুডা 
জ্লাব ছহাতপাপিবাণী বলা হহদাছে। একটি নিতান্ত 
আধুনিক পুথিতে (যোগেশচন্দ পাখ পিগ্ঠানিখি মম্পাধিত 
চণদাপ চখি৩) নাভর এ ঘাতশাব যোগাযোগ করিছা এ 
অপর কিছু কিছু গল্প মিলাহ |] নুন আানণক কিছ জোগান 
দিষা বাঁডাউম। চণ্তীদাসকে ৮ভদশ শশাবার পথম ভাগের 
পোক প্রতিপন্ন করিবাণ চ&| হইতাছে। 

নীণ *নমুখোপাধাণ পীনণ৮এ্ীপাপ? তা গাল বেশ এন 
পদ পাহখাছিলেন তেমনই আনেক শণন পপর কব পুথি 
মণীপ্গমোহণ বসব সম্পাদনা শীল চনিপ তেব পধ্াবণা। 
শামে প্রকাশিত ইইমাছে 1 কলিক] 41 ১৩১১ বগি (8)। 
পুথি হাপ আমলের | রচনা শবিপতশাত গ্রকিক্িউন ব। 

'চন্ীধাসাবডু ৮ হাব», 'খিজ ৮ পিধাধা। দীনচ 2৮? 
তারি বিলিদ ভণিশাব মন্থখাশে কমন পদকতান 
পচপ| ছঢানো আছে তাহা শিণণ উপকার কেনিও ড দা 
নাহ। মে বিয়ে চেষ্টা য় হ৭ শাহ তাহা নস নে 
'তাহাব ফল বিশেষ যলে লা 

দ্ব চগ্তাদাস। একধকী ৩ন, বসন্ব্জন বা। বিহখসত 
সম্পাদিত, ৮ম সন্ধরণ) কশিপাতাও ১৩৭১ বগা, 
যোগেশচগ্ছ বায়, “ শ্রকষফকী চনে মশা, সাহিতা পবা 

পত্রিকা) ২৬ বর্ষ ১ হরেক এথোগাবাধ এ হুশাতিবুনাব 
চট্রোপাধযায) « আকঞফ্চকীৰনের পদের নবাশিষ্বত পুখি। 
প্রণন্থ-সধ্বন্ধে মন্থবা”) সাহিত্য পরিষখ্-পন্িকা। ৩৭ ব্য) 
যোগেশচন্দধ পায়) গচণ্তীদাপ', সাহিত) পরিষিৎ পত্রিকা, 
৪২ বর্ষ, মুহম্মধ শহীছুলাহ, বিডু চগ্ডাধাসের পদ", পাহি ৩- 
পরিষত-পরিকা, ৪৩ বর্ন) হবেকস্জ। সুখোপাব্যায় ও 
হণীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ““বড়ু চত্তীদাসের পদ" সম্পকে 
বক্তব্য” সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৩ বর্ষ, মুহম্মদ শহীদুলাহ, 
«একী ধনের? কয়েকটি পাঠবিচ।র”, সাহিত্য-পরিিষৎ- 
পত্রিকা, ৪৮ বর্ষ, মহিমানিরঞন চক্রবর্তী -সম্পাদিত, 
বীরভূম-বিবরণ, তীর খণ্ড, হেতমপুর-রাজবাটী, বীরভূম, 
১৩৩৪ বঙ্গাব; হরেক মুখোপাধ্যায় ও সুণীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, চণ্তীর্দান পদাবলী, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, 
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চণ্ডীমঙ্গল 

১৩৪১ বঙ্গাব্দ; স্কুমার সেন, বিচিত্র সাহিতা, ১ম খণ্ড, 
কলিকাতা, ১৯৫৬; স্থকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বাধ, চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, 
১৯৬৩ | 

সুকুমার নেন 

চণ্ডীমঙগল মঙ্গলকাবা দ্র 

ভারতীয় সংগীতের একটি গাতিনীতি। চারিটি 
নির্দিষ্ট অঙ্গে বিত্ত বলিদ্ধা এই নামকরণ । কাব্যপদ, 
সরগম, পাখোয়াজের বোল এবং তারানা চতুরঙ্গ গীত 
গঠিএ হয়। উক্ত চারিটি অঙ্গের পর্গায়ঞ্রম কখন € কখন ৪ 
পরিব্তিত হইতে পারে, কিন্ত বিষয়গ্রলি যথাযগ থাকে। 
উপর ৪ পশ্চিম ভারতে চহুপ্গ গানের প্রচলন এখন ও 
স'পূ্ণ লুপ হয় পাই । 

দিলীপকুমার মুগোপাধ্যায় 

চতুরঙত্রীড়া সঙ 

চতুরাশ্রম 'হাশ্রম * 

চতুপর্গ চতুতর্গ শব্দে চারিটির শ্রেণী বা সমৃহ বুঝায়। 
উই] শাখল প্রপুন্তির কারণরুপে বনহুশং বিচাবিত ৪ 
অতিগ্রসিদ্ধ পর্ম, অর্থ, কাম ৪ মোক্ষ নামক পুরুতার্থ 
(পুরুষের প্রয়োদন- যাহার জন্যই জীব প্রধছ বাক্িযানল 
হয় ) বলিয়া ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শন প্রভীতিতে উলিখিত 
হইয়াছে । অতএব পুকধার্থেরই বগ বা চতুষ্ট়ই চতুরধর্গ 
শনে জাতবা। ভারতীয় শাপ্ের 'আরম্ে অপর চারিটি 
প্রমিদ্ধ বন্ধ উল্লিখিত হয় 'তাহা অন্তবন্ধচ-হুষ্টর বপিয়া খাত 
হইপেও চতুবর্গ নামে অভিহিত নয় । 

স্বখই সকল প্রাণীর চরম অভীষ্ট ইহাতে মতভেদ নাই, 
অভীষ্টলানের জন্ভাই তাহার সাদনীভূত বগ্ততে জীবের 
প্রবৃত্তি জন্মিয়! থাকে ইহাও সুবিদিত। স্খন্বদপ চরম 
অতীষ্টের সাধক এই পুরুতার্থচত্রষ্ট় ; যাবতীয় সুখের 
কারণ অনুসন্ধান করিলে এই চত্ুষ্টয়েই তাহা পর্যবসিত 
হয়। ইহাই প্রাচীন ভারতীয় মনীধীগণের অভিমত। 
যেরূপ ভোজনজনিত তৃপ্সির (স্থখের ) উদ্দেশে ভোজনে বা 
ভোজ্যসাধনে অখিল প্রাণী চেষ্টিত ( প্রবৃন্ত ) হয়, সেইব্ূপ 
ধর্মাদিতেও বিবেকী পুরুষের প্রবৃত্তি দুষ্ট হইয়া থাকে । 
সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে এই চাঝিটি বস্তই সুখের কারণ 
বলিয়। ইহাতে প্রবৃত্তি জন্মিয়৷ থাকে | দ্বিবিধ সুখ স্বীকৃত 
হইয়া থাকে, নিত্য ও অনিত্য; অনিতা সুখ বিষয়ের 

চত্তর্বগ 

সংস্গজাত, উহা এহিক ৪ পারত্রিকভেদে খিবিধ | এষ 
বৈষয়িক নুখই কামজ হ্থখ ; ইন্দ্রিয় ছারা বিষয়ের উপঙোগই 
কাম 'এবং উপভোগের মাধনই ( বিষয়-ভোগ্য বন্তমমূহ ও 
ইন্দ্রিয়) অর্থ নামক পুরুষার্থ। ফলভং বৈষয়িক সুখের 
অব্যবহিত সাধনকে কাম ও ব্যবহিত সাধনকে অর্থ বৃপিদা 
অভিহিত করা যায়। 

মোক্ষ বা যুক্তি শব্দে বিষয়ের সম্পর্কশূন্য আস্মার নিত্য 
স্থথের কারণীভূত দশা অভিহিত হইরা থাকে । আস্ম। 
নিতা ও ত্গত সুখ নিত্য, কিন্ত বিষয়ের মংস্গবশতঃ 
তাহ] তিরোহিত বা 'অঞ্ুপলপ্ধ থাকে ) বিষয়ের দোবাশা 
চিন্ত বিধয় হইতে আত্যপ্তিক নিবন্ধ হইলে প্রকৃতি বা 
মাস্াতে লীন হইয়া যায় এবং নিক্পাধি মোক্ষহ্থের 
অভিব্যক্তি ঘটে | মনের নিত্যন্ববাদী নৈয়ারিকগ্ণের মতে 
মনের ধ্বংস না] থাকায় বিষ্য়বিরহিত খন আম্মামাহে 
স"্মুক্ত হইলে মোগছুখের অনুভব ঘটে, ইহাহ বিশেষ । 

এইবূপে মোক্ষট সুখ নহে, কিন্ত নিত্য সুখের অব্যবহিত 
কারণ বশির গণ্য হয়। ক্ষচিৎ কাম ৪ মোক্ষকে স্থখ 
বশিয়া উল্লেখ করিলে তাহা কার্ধ-কারণের অডে- 
কল্পনামূলক গৌণ ব্যবহার বলিষা জানিতে হইবে। 

ধম্টি সকল পুরুধার্থেরই সাধক বশিঝা প্রাধান্ত-নিবন্ধন 
প্রথমেই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে । উহা] বেদবিহিত করেন 
অনুষ্ঠান হইতে উত্পন্ন আম্মার গুণাদুক সংস্কারবিশেষ । 
বৈপরীতো বেদনিষিদ্ধ কর্মের সংস্কার অধর্ম নামে অভিহিত ) 
ইহা ছুঃখের সাধক বশিস্কা পুক্ুষার্থবিরোধী । কদাচিৎ 
বেদবিহিত কর্জকেও ধর্ষ বলিয়া উল্লেখ করা হয়) তাহ] 
পুবোক গ্রকারে গৌণ বলির! বুঝিতে হইবে। ধর্ম ও 
অধর্ষ অদৃশ্তবপ্ত বণিয়া অনুষ্ট নামেও অভিহিত হয়। 
বিছিত কর্মমকল কামনাপ্রযুক্ত অনি ত হইশে অর্থ ও কাম 
সম্পাদন করিয়া বৈষয়িক স্থখের কারণ হয় এবং ফলের 
উদ্দেশ্বাব্যতীত কর্তবামাজের বোধেই অনুঠিত হয় তবে মোক্ষ 
উত্পাদন করিয়া নিত্য স্থথের কারণ হয় । এইজন্য ধর্মের 
কাম ও মোক্ষরূপ পরস্পর-বিবোধী পুকষার্থকে সাধন 
করিতে কোনও বাধা নাই। ধর্ম কুত্রাপি অপর পুরুষার্থকে 
ছবারক্ূপে অবলম্বন না করিয়া স্থখের সাক্ষাৎ সাধক হয় না। 
ন্তধাং ধর্ম জ্ঞানোৎপত্তি গাবা মোক্ষের কারণ হইয়া 
থাকে। 

পরব কালে শ্রচৈতন্যানুগ গৌড়ীয় বৈষণব দাঁশনিক- 
গণ 'মুক্তোপহ্থপাত্ব' ম্যায়ে মুক্ত পুরুষেরও তক্তিপ্রবুত্তি 
দর্শন করিয়া ভক্তিকে পঞ্চম পুরুযার্থরূপে উল্লেখপুবক 
চতুবর্গতাবাদের ফলত: খণ্ডন করিয়াছেন। যেহেতু বীতরাগ 
পুরুষের বৈষয়িক নুথেচ্ছায় প্রবৃত্তি অসম্ভব, অতএব তক্কি- 
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চতুব্যহ 

প্রবৃত্তিকে বৈষধিকপ্রবুন্তি বণ! যাঁষ না। ইহাই এনম্মতের 
বহস্থা 

বাধাম।ধৰ তর্বতীর্থ 

চতুবুহ পঞ্চবাত্র শাস্ে বিষুর না ভগখান চত্ুূর্ণহ 
ধপে বণিত হইথাছেন। বাহুদেব স ক্ষণ প্রায় ও অনিকদ্ধ 
এই চাবি খ্যই। বিশিষ্টাদ্বৈ» বেধান্ত মতে পবরদ্ষ বাদে 
অনস্ত-জ্ঞান বণৈশ্বর্শ বীর্ধ শক্তি তেজঃ সডগুণে পরিপূর্ণ, 
সপ কর্ষণ অনপ্তজ্ঞান-বলমুক্ত প্রকৃতিলীণ জীপতত্ের শ্মন্র্ধাধী 
ও জগত্্রষ্টা, প্র অনন্ত এশ্বয বীধণুক্ষ মণস্তথের 
প্তধামী ও শুদ্ধবরেব অগ্টা ১ অনিক অনন্তশক্তি তেজঃ- 
যুও মিশ্রহ্টিকত| ও রক্ষাকভী | মাপ বেদান্ত মতে 
চত্ুর্ধহ তুল্যগুশক্িসম্পন্ন, নানাধিক গ্রণশন্ি সম্পন্ধ 
নছেন। গৌভীয় নৈঞ্চব মতে ভগবানেখ নিকপাধি অবস্থা 
খাহদেখ। আশ বাহগণ তাহার প্রকাশ । স্কর্ষন প্রকৃতি 
3 জীবত-ব অন্থর্যামী। প্রচ্চ,য় সুস্ম পঞ্চ মহাতু্ের 
অন্তযামী। অপি স্ুণ বর্জাণ্ডের অগ্ত্বামী | চতুর্র্হ 
ভগবানেব শ্যুনপিক প্রকাশ । তাহার] অন, মণ, অপুষ্ধ, 
এমুন, পূর্ণ, পরম ৪ নিঠ্যানণ | তাহাখা তুপ্যৰপ হইলেও 
বাসুদেব মন্য গৃহগণ অপেক্ষা শ্রে্, কারণ তাহারা ঠাহার 
অন্যব ও প্রকাশ। "মবযবী অবন্ধব অপেন্স। অধিক ও 
তাহাদের সহি ঠ অভিন্ন ( পঘুবৈষ্ঠবঙ্োষণা, ১০1১।১৯, 
১০1৭০1৫ )। 

যদ্রন(4 পিহ্ 

চন্দন চান ই প্রর্ণারের শ্বেতচন্দন ও ব5ণ্দণ। 
৬৮৭ন গাছ সান্তাপাসিঈ গোছের (7702119-9410914- 

০৪০০৩ ) অন্যধ্ক্তি বৃশাখাবিশিষ্ট খ্বীজপতী বৃক্ষ, 
বিজ্ঞানসম্মত নাম সান্তাপম আল্বম ( $4/0187। 
৫1/পা। )। চাবা অবস্থাগ ইহাকে লতানে গাছ ব্লিষা 
মনে হয, বুদ্ধিব মহিত কাণ্ড মোটা ও শক্ত হইতে 
থাকে । লমহল ভুমি 'অপেক্ষা পার্বহ্য অঞ্চলে ইহা অধিক 
সাববান হয। সাধারণতঃ ৪০ ৫০ বংসরে পূর্বে ইহানে 
যথেষ্ট সার জন্মায় না। চশন বুক্ষ উচ্চতায় ২৫ সেন্টি- 
মিটারের ৪ কম বৃদ্ধি পার । মন্ত গাছের ছায়ায় গাখিলে বৃদ্ধি 
'অধিক হয়। গাছের পাত! পশ্যাটে, ছাল পাতগা, ফুল 
প্রথমে ঈধৎ হলুদ ৪ পরে গাঢ বাদগামি বের হয়, বীজ 
ক্ষুদ্র গোপাকাব মন্চণ ও কালো, কাঠ শকু তৈপপ্রধান 
ও স্থগঞ্ষি। কাঠ অপেক্ষা মূপে তৈলের পরিমাণ বেশি 
থাকে। প্রস্তর ও কস্করময় জমিতে গাছ খর্বকায় হইলেও 
কাঠে তৈলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। 

চন্দন 

চন্দন কা বিক্রয়ের পুবে উহার ছাল ছাঁডাইয়। প্রায় 
ছুই মাস মাটিতে পুঁতিয়া রাখিতে হয়। সামাগ্স জল 
দিয়া সারবান কাঠ ঘঙ্গিলে যে সুগন্ধি 'অম্ুলেপন বাহির 
হয তাহাই চ্দন। সকপ শুভকাধে ইহা ব্যবত হুষ। 
অক্ষাগের উপকরণ হিসাবেও ইহাব বাবহার আছে। 
বৈছ্যকশান্থে বিডিন্ন বোগে বিবিধ অঙ্গপানসহ চন্দন “সবন 
বা লেপন করার বাবস্বা আছে । 

শ্বেতচন্দন কাষ্ঠ হইতে ৮প নিক্কাখনেব দগ কাষ্ঠখু- 
গুলিকে চপ কবিয়া তামার পানে দুই দিন জলে তিঞাইতে 
হয। তাহার পর ধখুণিকে বৃকষক্জে সাহাযো পান 
করিলে চন তৈল পা্যা যায। মহীশর, মারা, কুগ, 
পথনৌ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানে চন্দন ঠতল প্রপ্তত হয। 
ভারতীয চখ্ন কাঠি হঈতঠে টপ নিঞ্ধাখন করি! 
ই্বোপেব কষেকটি দেশ সে ত*শেখ কিএ? শ গনবাষ 
ভাবতেহ বানি কবে। আই্শিখা, দি প্রচ স্কবান 
ই5তেও চন্দন তৈপ আাম্ধানি হন আঅ্্রোনবা) মাশৰ 
প্রভৃতি দেশ হইতে চন্দন কান বপানি »ন, ক্রি 
সেগুশিতে মহীশবেব কাঠের মন ইত শহর তশ 
পাণ্য়া মায় শা। 

খঞ্চন্দন গাছ লেপ্রমিনোমী গোনএব ( ঢাগাা119- 
[.0811011070 ) বন্ুগ* ছিবীজ [গী কষ ১ বিডাশ 
সম্মত শাম পেবোপাপন শান্খালিশন 11101050176 
$/16011015 ), দঙ্গিণ শাণত, বিিঙ্সাণ ৪ পিছ] 2 
গাছ জন্মাথ। ছাপ ধৃমণ, কিস রণ পদধাথ ঘালান 
কাঠ বঞ্চবর্ণ ১ ইহ! হইতে বভ্ভচনন পাগণা যান । চন 
হিহাবে বাবহার ছাঁটা উঠ হইতে পক পবা, এব 

ইত্যাদি উৎপন্ন হব। আবেধশানে পদাহ ই*দিব 
চিকিৎ্সান বক্ধচণ্নের প্রযোগ মাছে | 

প্র কালীপদ বিশবাম ৭ এককডি খোন, ৬াণশীয় 
বনৌষবি, ১ম ও ওয় খণ্ড, কলিকা গা, ১৯৫০, ১৯৫২ | 

গে।প। 1৮" ভটম 

হিন্দুমমাঁজে ইহ পবিত্র ৪ মাঙ্গলিক বগ্ড বলিয়। 
পরিগণিত। শ্া্ধার্দি কার্ধে যোডশ দ্[নের মধ্যে চন্শন- 
দান অন্যতম। চন কাঠে শব্দাহ প্রণণ্ত। বিশিষ্ট 
ব্যক্তির শব্দাহ চন্দন কাষ্েই সম্পন্ন হয়। সাধারণ 
শোকের ক্ষেত্রে চন্দন কাঠের টুকরা ব)বত হয়। 
ঘষা চন্দন দেখপুজায় অপরিহার্য। শুধু ফুল-চন্দন বা 
গদ্ধপুপ্পের দ্বারাই পূজা শিল্পন্ন হইতে পারে। প্রধাধন- 
সামগ্রী হিসাবেও চন্দনের ব্যবহার অপরিচিত নয়। 
চন্দণাজুলেণণ বা গায়ে চন্দন মাখার গীতি ছিল। 

২৭৮. 



চন্দনধেমদান 

এখনও দেবপিগ্রছে উহা মাখানো হয। বিবাহাদি 
অনুষ্ঠানে বর কন্ু। প্রষ্চতিকে সাজানোর কাজে চণ্ন 
বাখহত হইয1 থাকে । বিশেষ বিশেষ দেবতা পুজায় 
বক্তচগনের ৭ ব্যবহার মাছে। 

(৮51হবণ চধবশ 

চনানধেনুদান শ্রার্থ 

চন্দননগর হুগপণি জেপার অন্থগত এবটি মহকুমা । 
চশ্ধননগব শহব হুগশি পদীর পশ্চিম তীরে (১২৫২ উত্তর 
ও ৮৮০২২ পব) অনস্থিত। গৌখহাটি নামে একটি 
ছিটমহসসহ ইহাপ আনঙন ৯ বগ কিলোগিটার (৩৭ 
বগ মাহপ )। জনস খ্যা ৬৭১০৫ (১২৯৬১ খা)। 

মোগশ আছমলেন বিব্রণীতে চশ্দননগর শামে একটি 
গ্রামের উপেখ পাওয়া যায়। পূর্ণ এই ফথাসী 
৬শনিবেশটি প্রতিষ্ঠা কবেন বুধ দেপাদ্ (8০০1978 
[9৩51 ৮70৬০) 1 বা লাব শবাবের দেওয়া সাত খিঘা শিদ্বর 
জাঁখণ উপপ "+*ল বুঠি ও গুধাম নির্যাণ করিযা দেলীদ্ 
১১৯২ শাঈাৰে এই উপনিবেশ স্থাপন বধেন। দশ বৎসরে 
খপ্য «ই শহাা এক দত্রষ্ট বাণিজাকেন্দছে পরিণত হয়| 

১৭৫৭ খীষ্টান্ নাই * “শাটুসন মিশি৩শাবে 
*হ|লক।ব পর্ন] ছুশ (016 1) 0116 মাত) দখল 

কপেন। বাবেকবাণ ভাগ।বিপঃয়ে পবে ১৮১৬ শ্রীষ্টাবের 
১9 অ$থায়ী ই বেজণা চুডাপ্তভাবে শইবটিকে যবাসীদেব 
ইস সমর্থ বরেন। তদপধি ১৯৪৭ খ্রীষ্টান পর্যস্থ 
এখানকার শাখনকার্ধ পক্ডিচেবীর শরাসী গতর্নশবের অধীন 
এক জণ শাসকের পারা পরিচালিত হইত। 

তাখতেখ দাধানও। পাশের সঙ্গে সঙ্গে এহ শহরেখ 

অধিবাপীণা স্বাধীনতা লাভের অন্য আগ্রহান্িত হইয়। 
পঙেন, খশে ফবাপধী সরকার এভ শহরকে মুক্ত নগরী 
বলিয়া ঘোষণ। করেশ এবং স্থানীয় নিবাচিত পর্রিষদেব 
উপর শাসনাধিকার দান কবেন। স্থানীয় অধিবাসীদের 
আগ্রহে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে গণভোট গৃহীত হয) তাহার! 
চন্দনণগব ভারতেও অন্তভূপ্ত হউক, এইরূপ মত গ্রকাশ 
করেন। তাগ্সাবে ১৯৫১ খ্রীষ্টার্ষে ারত ও ফরাসী 
সরকারের মধ্যে অগনিত হস্তান্তর চুঝিব বলে শহরটি 
চূড়ান্তভাবে ভারতের সহিত সংযুক্ত হয । ১৯৫৪ পরষ্টাব্ধে 
ইহ।কে পশ্চিম বঙ্গেব অন্তহুত্তি করা হয়। নিকটবর্তী 
শীরামপুর মহকুমার উত্তরাংশ ভদ্রেশ্বর, সিঙর, হরিপাল 
ও তারকেশ্বর এই কয়টি থানা লইয়া এই শহরের নামে 
নৃতনভাবে একটি মহকুমার হ্যারি হইয়াছে । বর্তমানে 

চন্দন! 

শভবটি চন্দননগর মহকুমার সদর শহ-ব পণ্রিণত্ 
হইয়াছে । ১৭৫৪ খ্রীগ্রান্দে এখানে মিষ্টনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশন প্রতিষাঞ্ হইমাছে | শহরের পূর্ব দিকে গলি 
নদী “ উল্তপ-পূর্ব দিকে বিড় অন্ন ভিন্ন সকল দিকে 

পরিখা মাছে । পশ্চিম ও উলুর[”শ অপেশাকত জনবিহল 
এব" তথায উৎকুষ্ট ঘপের বাগান আছে। 

হগপি নদীর "শীববভী ট্াযাথ ৯০ বৎসর পুবে 
ভূকৈলাণেব রানী ভাবামন্দবীর দাশ নি্রিঠ ভয ॥ শহরের 
(বিশেষ জঞগব্য স্থানের ধশ্যে লাশবাগ'নে নন্দতশালের 
মন্ধপর, বোডাই চন্রীতলার জো বাশ। বেডাহচ পার 
মশ্দিব, শু উচ্চ রোমান ক্যাথলিক গিজা, সেণ্ট লোমেক 
কনভেপ্টেৰ মধান্থিত প্রায ২৫০ বসের প্ুবাতন ছোট 
গির্জা, প্রাচীন গোরস্বান গ্ভৃতি উ্লেখযোগা । প্রবত্ক 
সঘ এখানকার এক উপেখধোগা প্রতিঠান । শিক্ষার 
গ্রসারেও চন্দননগব যথেষ্ট উন্নাত। বিখ্যাত দ্রাপ্রেক্ 
কলেছেব শাম পরিবতণ করিনা চণ্দণনগর বশেজ নাম 
রাখা হইয়াছে। 

বিশেষ শিল্পেখ মধো চন্দননগরের মিভি ধুতি « শাড়ি 
প্রাম দুই শত বর ধরিথা িন্বাসডাচাব কাপডা নামে 
খযাতিলাভ কবিষাছে। 

চণ্নগবের প্রদান উত্সবের মধ্যে গোস্বামীঘাটে 

খুন্ঠিব মেশী, প্বঙ্ক সখের অক্ষম ভতীযাণ মেলা এবং 
জগদ্ধাতী পুজা উপনক্ষে উত্সব বিশিষ উল্লেখযোগ্য | 
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পাক্ণঞ ঝনা পাধ।য় 

চন্দন। প্রিভতানিফর্ষসেস খগের (020৩1-চ5516501- 
10018০১) অন টুর" প্িল্তাসিপি গোজেব (13410115- 

[১5100001099 ) পাখি ১ বিজ্ঞানসম্মত শাম প্িন্বার্ণশা 

ইউপাকিয় (10910244101 601100074 )। একই গশের 

(জেনাস) অন্ুনূক্ত টিয়া প্রভৃতি শুক পাখিদে মধ্যে 
চন্দন] বৃহ এম __ ধৈর্ধঘে পুস্ছসহ প্রায় ৪৯ সেন্টিমিটার । 

চন্দনার দেহের অধোভাগ হালকা সবুজ, পৃ্টদেশ ছুখ। 
ঘাসেব মত সবুজ, ডান! গাঢতর সবুজ এবং পল।ট উজ্জ্রণ 
সবুজ । বাধ ও ভাশার সংযোগস্থশে গাঢ লাল বঙের 
ছোপ চন্দনার বৈশিষ্টা , টিযার ক্ষেবে ইহা নাই। পুচ্ছ 
সুজ,» উহার শেষাংশ সংকীর্ণ এবং পীতাভ , অধোভাগ 
পীত। চন্দনার গণাষ গোলাপী কণ্ঠি, চিবুক কালো, চু 
লাল এবং চক্ষুমূপ হইতে কন্ঠি পধন্ত কালো ভোরা_- স্ত্রী 
পাখির কন্ঠি ও কালো ডোর]! উভয়ই নাই। সবুজ 

৭৪ 



চন্দ বরদৈ 

শিরোদেশ, কালো চিবুক ও গোলাপী কি চন্দনাকে টিষা 
ডিন্ন অন্তান্ শুক পাখি হইতে পৃথক করিয়াছে । 

চন্দপা বৃক্ষচারী ৪ সংঘপ্রিয। সমস্ুমি হইতে 
হিমালয়ের পাদেশ (প্রা ১২০ মিঢাঁর উচ্চতা ) পধন্ত 
ভারতের লবত্র এবং সাবা বৎসর ধপ্রিযা দলবদ্ধভাবে 
চন্দনাকে দেখা যায। ইহারা ভাবতে সামীভাবে বাস 
করে। প্রজন খততে (ক্কক্রোবি হহতে এপ্রিল) 
ইহারা জোঙায় জোভায় পৃমক হই পড়ে বটে কি 
স্রব্ধামত পবিবেশে বনু জোড1 পাখিকে একসঙ্গে 
থাকিতে দ্বেখা যায। চন্দনা কোণ পীড় নির্যাণ কৰে 
না, গৃহের 'অলিপ্দে বা বুক্ষের কোটণে ডিম পাডে। 
ডিমের র৪ ধবধবে শাধা। 

ধান যব গুড়া শশা এবং ব্য ও কধিজাত পান। প্রকার 
ফল ইহাত্দর খাছ । পপ বীধিধা আহাখ সংগ্রহে 
বাহির হয় বলিষা ইহাব। শল্তেৰ ভূত ক্ষতি করে। 
স্র চ০ ১৪০০ 32156110765 20105 ০) 8710151 

11472135605, ৬০] 1৬, 1,0174017) 1927; 17081) 

৬৬/1150161, 1১71111271701)41)001 01 11701011314) 

[,0170001), 1919 

সা তাঙ্গনাথ সেনগু এ 

চন্দ বরটৈ (ববদাঈ) হিন্দী সাহিতোব প্রথম মহাকবি। 
লাহোরের অধিবাশী হইলেও তাহার জীবনের গুরু পূর্ণ 
অশ অতিবাহিত হখ দিলী ও আজমীরে। তিনি ধিলী 
শিহাসনের শেষ হিন্দু সম্রাট পুখাপাজ চৌহানের (মৃত 
১১৯৫ গ্রী) সভাকবি ও অভিন্নহধয় বন্ধু ছিশেন | সম্রাট 
বন্ধুর জীবন কাহিনী লইয়া! কবি 'পূর্থীরাজ রাস” পামে যে 
বুহুৎকায় গ্রস্থ ব৮ন। করেন, ঠাহ। হিন্দী সাহিশ্োব প্রথম 
মহাকাব্যবণে বিবেচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করিযাছে। 

১৯৬২ স"বতে কামীর নাগবী-প্রচারিণী মভা কর্তক 
প্রকাশিত পর্থীরাদ্দ রামো"র ভাষা ধিচাব করিলে দেখা 
যায় যে ইহাতে অপশ্র-শ, রাজস্থাণী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী ও 
ব্রজভাষার এক অদ্ভুত স*মিশ্রণ ঘটিযাছে। মূপ কাব্য 
দাশ শতকের রচনা হইলে৪ পরবতী কালে ইহার মধ্যে 
প্রচুর প্রক্ষেপ যুক্ত হইয়াছে সনোহ নাই । উনসুবটি “স্ব? 
বা অধ্যাষে বিভক্ত এই গ্রন্থের শেষ অ.শে প্রদত্ত কবির 
মৃত্যুবিবরণ ম্প্ট তঃই অপরের বচন।। 

পৃর্থীরাজ প্রসিদ্ধ এতিহাধিক ব্যক্তি, কিন্ত 'পুথ্ীরাজ- 
রালে|কে এতিহাসিক কান্য বলিয়া মনে করা চলে না। 
ইহার কথাবস্ত সংক্ষেপে এইকপ £ দিল্লীর রাজা! অনঙ্গ- 
পালের ছুই কন্যা শ্ুন্দবী ও কমনাকে যথাক্রমে বাঠোর- 

চনে 

বংশীয় কনৌজরাঁজ বিজযপাঁপ এবং চৌহানবংণীয় আজমীর- 
বাজ সোমেশ্বর বিবাহ করেন। অপুএক অনঙ্গপাল 
কমলার পুল পুথীবাজকে দন্তক্ষপে গ্রহণ করিলে দিল্লী 
এবং আজমীর সন্মিশিত হইরা একটি শঞ্ডিশালী রাজ্যে 
পরিণত হয। উহাতে হুণ্দরীব পুধ কনৌজরাজ জয়চণ? 
ঈর্ধান্থিত হহযা শীষ শ্রেষ্ঠ হ প্রদ্শনের জন্য বিবাট পজস্থয় 
যজেব আখোজন করেন। পৃথীরা এই যঙ্ছের শিমস্্র 
গ্রহণে অপম্ম॥ হইলে জধচনা তাহাব স্বশখুতি প্রস্থ ত 
করাইয। উই।কে যঞ্ছেব দ্বাবপাপরপে স্বাপিত করেন ও 
সমযে জয়চণোর কনা সযোগিতার স্বয়ণবর |ববাতেরও 
ব্যবস্থা হয। সযোগিহা পখীবাশেব পি প্রেমাসক্ 
হইযা সাহার ম্বণমূ্তিতে মাশদ্ান করিলে পৃর্ীগাগ জম 
চদ্দেব সেনাবাহিনীকে পরা * করিয়া স যোগি তাকে লইযা। 
দিপী শিখিষা আসেন । দিবী ফিরিণা পৃীরাজ বিশাসে 
মগ্ন হওযায বাঞজ।শাসনে শোথন্য ৪ বিশৃক্ঘণা দেখা দেখ। 
এই সময আঞ্গাণিস্তানেব তৃক্ী স্বশ গান শহবুদখিন গোবী 
(ঘোবি) সেন নামক এক পাঙ্ান সদাবের পেমিবা চিন 
রেখার প্রতি আস হহল ঠাহা 'আম্মবক্ষার জগ্া 

পৃথীবাজেথ শরখাপন্ন হণ। গোবীব নির্দেশ অশাহা 
কিবা পুথীখাজ ঠ্রোশক্যুগশাকে আশ্রর দান বিচে 
গোণী পর পর ১১ বাব দিলী আ|ণশন বস্বশ কি 
প্রত্বাবেহ পবানয় ম্বীকারে বাধা হশ। ইিিধো 
পৃথীবাজ £*বেশী বাদাপর সঙ্গে বু ববিষা লগ খাল 
কণ্তার পাণিগ্রতণ করবেন (গ্র-স্থব “বিবাহ মপ্যায়া 

'স যোগিতা ছাড। £ঞলা, পন্মান শী, শশিবু শা, হন্দাব শী, 
হ*পব হী প্রশ্ঠির নাষ পাণ্খা যা)। শহ'দ্দীণ গোশী 
সবশেষে জযচশের সহাবতায় পথীবাজকে গধাছি৩ "বন্দী 
করিথা গজনীনে প্রেরণ করেশ। সেখান কাশাশ চশু 
উৎপাটি৩ কব! হয। কিছ়াদন পবে ৮৭ বরদৈ (কবি) 
তাহার কাবাখাণি পুত্র জণ্হণেব হস্তে মণ করিযা 
গজনীতে উপশী হণ । একদিন দুষ্টি*গি্হিন পুথথীবাজ 
চণ্দের সংকেত 'সন্ুমাযী শঙ্ষবেধী বাণ ছুডিয। গোবীকে 
হত্যা করেন। দ্ৰংঃপর চন্দ ববদৈ ও পূথথীরাঙ্গের 
আতন্মাঙুতিতে কাব্যের সমপ্রি। 

দ্র বিপিনবিচারী ত্রিবেদী, “না বরদাশী শুর উনকা 
কাব্য”, এলাহাবাদ, ১৯৫২ , বামকুমার বর্ম, হিন্দী সাহিত্য 
ক! আলোচনাম্নক ইতিহাস, এলাহাবাদ, ১৯৬৪ । 

বিষুপদ ওটাচার্য 

চন্দেল্ল গ্রতীহার শক্তির ছুবনতার ফলে মধা ভারতে 
ঘে কয়টি রাজশক্তির অস্ভ্তখান ঘটিয়াছিল খুন্দেশখগডের 

২৮৭ 



চনে 

চন্দেল্পগণ ছিলেন তাহাদের অন্ততম। তাহার। দাবি 
করিতেন যে চন্দ্রবংশোদ্তব খধি চন্ছাত্রেয়ই তাহাদের 
আদিপুরুষ। চন্দেপ্ল বংশের পূর্বতন নরপতিগণ প্রতীহার 
সামাজ্যশক্তির অধীনে 'থণ্রুপ্রবাহক? বাব ঠমান খজুবাহোতে 
রাজত্ব করিতেন। তাহাদের রাছগোৰ প্রাচীন নাম ছিপ 
জেজাকতুক্তি। খভ্জুরাহো, মহোবা এবং কালপনর ছিল 
ইহার মধ উল্লেখযোগ্য স্থান। কাপঞ্রের সুরক্ষিত দুই 

ছিল চনেল্লদেব সামরিক শক্তির কেন্ত্রস্থল। 
্রীপ্তীয় দশম শতাব্দীতে পর পর ভিন জন শক্তিশাশী 

রাজার সমরনীতির ফলে চন্দেল্ল শক্তির চখম বিকাশ ঘটে । 
তাহার] হইলেন হর্দেৰ (৯০-২৫ শ্রী), যশোবর্ণা এবং 
ধঙ্গ ('আঠমানিক ৯৫০-১০*৮ শ্বী)। শেসোক গাজার 
রাজত্বকালে চন্দেল এাজ্য উত্ধর ভারতের সবাপেক্ষা 
শক্তিশাপী সাম্রাজারূপে পরিগণিত হইত। ধঙ্গের রাজন্থের 
প্রথমাণশে গোয়ালিয়ব, মঘুনা নদী, কালঞর, জব্বলপুৰ 
জেলার উদ্থণসীম। এবং ভিলস| ছিপ চন্দেল্প বাজ্যের প্রতান্তে 
অণাস্থত। কিন্ত ধঙ্গ শেষ পর্যন্থ গোয়াপিয়র বক্ষা করিতে 
পাধেন নাই! ৯৭৭ গ্রীষ্টাঞের পূবেই কচ্ছপঘাতবশায় 

বজদামন উঠা অধিকার করিয়া পন । আমীর অবুক্তগিন 
পবিচাশিঠ মুসলিম অঙিযানের পিকে সম্মিলিত হিন্দু 
শ(9'এ 'মন্য 'ম ছিলেন ধঙ্গ | 

পঙ্গেব উদ্রাধিক্কাপী ছিলেন তাহার পুত্র গণ্ড 
( ১০০৮-১৭ শ্রী)। পৈন্টক সাম্রাজ্যের উপর তাহার 

পূর্ন কত নজাম ছিল। গণের পর বিদ্যাধপ ( ১০১৭- 
২৯ খ্রা) গিহাসণে আখোহণ করেন। একজন মুসলিম 
এতিহাসিক পিখিধাছেন যে খিগ্ভাধরই ছিলেন সে সময়ে 
ভারতের সবাপেক্ষ। পরাক্চান্ত নরপর্তি। খিদ্যাধর কেধপ- 
মাত্র প্রতিবেশী পরমাধ এবং কলচুরি শক্তিকেই দমন 
করেশ নাই, ১৭১৯ এবং ১০২২ গ্রীগ্রাৰে গজনির স্থুলভান 
মামুদের বিক্দ্ধেও শঞ্জিশালী প্রতিরোধ গড়িয়া তুপিয়া- 
ছিলেন। বিদযাধরের মৃত্যু পর কলচুরি এবং মুসলিম 
অভিযানের লে চন্দেল্ শক্তির পতণ আর্ত হয়। খ্রীষ্টায় 
একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কীতিবর্ম! চেদীরাজ কর্ণদেখকে 
পরাজিত করিয়। চন্দেম্সলবংশের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্িত 
করেন। সংস্কত সাহিত্যের পুটপোধক হিসাবেও কী তিবধা 
ন্মরণীয় আছেন। পরমর্দি বা পর্মাল ( আন্কুমানিক 
১১৬৫-১২*২ থ্রী) চন্দেল্প বংশের শেষ শক্তিশাপী নবপতি। 
১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে পৃ্বীরাঞ্জ চৌহান এবং ১২০২ খ্রীষ্টাবে 
কুতবুদ্দীন আইবকের হস্তে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
হন। ফলে চন্দেপ্রশক্তির গৌরবও অস্তমিত হয়। স্থানীয় 
রাজশক্তিরূপে অবশ্ঠ তাহার দীর্ঘদিন রাজত্ব করিয়াছিশেন। 

ভা ৩৫৩৩ 

চমু 

সংস্কৃতি এবং কপার ক্ষেত্রে চন্দেক্পগণের অবদান প্রসিদ্ধ | 
অন্রপম ভাক্কধসমগ্থিত খজুবাহোর মন্দিরগুপি তাহাদের 
রাজত্বকালেই নিমিত হইয়াছিশ ( থিগুরাহো? হু )। 
দ্র বব. ১. 995০, [71১00190005 01720061175, 

09100008, 1956, 

মিভ্ি উট্টাচার্য 

চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ এব, পৃথিবীর নিকটম জ্যাতিক্ক। 
পৃথিবী হইতে ইহার দুরত্ব ৩৮৪৪০ কিলোমিটার 
(২৩৮৯৬* মাইল )। ইহা একটি গোপাককতি জডপিএ; 
ব্যাস ৩৪৭৬ কিলোমিটা্ধ (২১৬ মাইপ )-- পৃথিবীর 
ব্যাসের প্রায় চতুর্থাংশ, স্থতগাং আয় তনে পথিবীর আয়তনের 
ড্র) ভর পৃথিবীর ভবের চাহ 1 চন্দ্রপষ্ঠের শিকচস্ত বস্তর 
উপর চন্দ্র আকর্মণবণ পৃথিবীর আকর্ষণবলেখ প্রায় ১। 
ইহার নিজের কোন9 আলোক নাই, হুর্ের 'মাপোক 
প্রতিফলিত করে বশিয়াই ইহাকে উজ্জল দেখায় । চন্দে 
জল নাই,বাবু পাই ॥ স্বন্রা” ইহ] জীব বাসের অন্ুপফোগা | 

২৭৪ দিনে চগ্দ্র উপধৃত্তাকাণ পথে পৃথিবীর চারি দিকে 
একবার খুধিযা আসে । নক্ষত্রদের মধ্যে চন পশ্চিম হইতে 
পূ দিকে বিচরণ করে এবং ২৭২ দিন পরে পূব স্থানে 
ফিবিয়া 'মাসে। খ-গোলকের উপর চন্দ্রের ভ্রথণ-পথ 
'একটি গুকুবুন্থ ১ ক্রাস্থিপুততের সহিত ইহার নতি ৫৮৫। 
'অযাবস্তায় চন্দ্র ও হুগেব ক্রান্তাংশ সমান » পুশিমায় চন্দ্রের 
ক্রান্তাংশ হুমের ক্রান্তাংশ অপেক্ষা ১৮০০ অর্ধিক। অমাবশ্তা 
হইতে অমাবশ্তা পধন্ত সময় এক চান্দ্রমাস-- ২৯২ দিন। 
হূর্ঘ হইতে আবস্ত কবিয় চন্দ্রের প্রতোক ১২০ আস্থাংশ 
পূর্বা “মুখে সরণের সময়কে তিথি বা চাশ্খধিণ বলে। 
এই সরণ সমান নহে বলিয়া তিথিগুণি৪ সমান নয়। 
তমাবশ্যার পর যে সময় গত হয় তাহা চক্রের বয়স। 

পৃথিবী হইতে বিভিন্ন সময়ে চন্দের আলো কিভাংশের 
বিভিন্ন অংশ দুষ্ট হয়, এই পর্িবতশের নাম কলা। 
শুর্ণপক্ষে চন্্রকলা ক্রমশঃ বুদ্ধি পায় এবং কুষ্ণপক্ষে ক্ষয় 
পায়। 

পৃথিবী হইতে চগ্রপৃষ্টে একটিমাত্র দিক সবদা দুষ্ট 
হয়। ইহার কারণ, যে সময়ে চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে 
সেই সমরে সে স্বীয় অক্ষের উপরে একটি আবতন শেষ 
কবে। তবে চন্দেধ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের দোলনহেতু 
আমণা চগ্রপৃষ্ঠের ৫৯ শতাংশ পণ্ড দেখিতে পাই। 

চন্্পৃষ্ঠে যে সমস্ত কালো! চিগ্ন দেখ যায় উহার] প্রা 
মমতপ। পূর্বে ইহাদিগকে জলময় স্থান মনে করিয়া 
বিভিন্ন সাগর নামে অভিহিত করা হইয়াছিপ। চন্দ্রের 

২৮৯ 



চন 

পষ্ঠে বু পর্বত ও চারি দিকে পরতবেষ্টিত গহ্বর আছে। 
গহ্বরগুলির মুখের ব্যাস প্রায় ১৫ হইতে ২৪০ কিলো- 
মিটার (১ হইতে ১৫* মাইল) পধস্ত এবং এগুলি 
আরুতিতে আগ্নেয়গিরির মুখের মত। 

চন্ত্র স্বয হইতে ধৈনিক প্রায় ১২* পূব দিকে সবিয়। 
যায় বলিয়া সুর্য মধ্যরেখা অতিক্রম করিবার প্রায় ৪৮ 
মিনিট পরে চন্দ্র মধারেখ! অতিক্রম কবে। কিন্তু ইহার 
পরিমাণ সমাশ নহে, ১৫ মিনিট পর্যন্ত বেশি বা কম হয়। 
প্রধানতঃ চন্দ্রের আকর্ষণের ফলেই সমুদ্রে জোয়ার-সটাট। 
হয়। জোয়ার-ভাটার দৈনিক বিলম্ব ও এ পরিমাণে খটিয়। 
থাকে। 

কামিণীকুমার দে 

সম্প্রতিকালে লুনা নামের সোভিয়েত স্পেমরকেট- 
গুলির সাহায্যে চন্দ্র সম্থদ্ধে বহু উল্লেখযোগ্য তথ্য স'গৃহীত 
হইয়াছে । প্রথম রকেটটি ১৯৫৯ গ্রীষ্টাবষের ২ জান্রয়ারি 
তারিখে চন্দেব দিকে শিক্ষিপ হইয্রাছিল। দ্বিতীয়টি এ বৎসর 
১২ সেপ্টেগ্গর নিক্ষেপ করা হয় এবং ইহা ১৪ সেপ্টেম্বর 
ন্্রপৃষ্ঠে পৌছায়। তৃতীয় রকেটটি বিশেষ গরকত্বপূর্ণ; 
ইহা একই বতসবে ৪ অক্টোবর নিক্ষিপ্ত হয় এবং চন্দ্রের 
চতুিকে ঘূর্ণায়মান একটি “স্পেস-স্টেশন? স্থাপনা করে। 
ইহাতে রক্ষিত ফোটোগ্রাফিক যন্্পাতির সাহায্যে চন্ছের 
যে দিকটি পৃথিবী হইতে কখনও দুষ্ট হয় না, সেই দিকের 
ছবি পৃথিবীতে পাঠানো হয়। সর্বশেষে ১৯৬৩ খ্রিষ্টানদের 
২ ফেব্রুয়ারি লুনা চতুর্থ নামে আর একটি স্বয়ংক্রিয় স্পেস- 
স্টেশনকে চন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ কণা হইয়াছে। চচ্দরপৃষ্ঠে 
ধীরে অবতরণ, বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ ও পরিশেষে 
মন্ুস্ুচালিত “স্পেস-স্টেশন' প্রেরণ ক্রমিক পধায়ে এই 
কর্মমচী সম্পাদন করিবার প্রয়াম করা হইতেছে । 

মনোজকুম।র পাল 

পুনাণ অনুসারে চন্দ্রমগুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র। 
বিভিন্ন পুরাণে চন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তের বর্ণনা পাওয়া যায়। 
কল্পে কল্পে বহু চন্দ্রের উৎপত্তি ও লয় স্বীকার কর! 
হইয়াছে বণিয়া চন্দ্কাহিনীগুলির মধ্যেও বিভিন্নতা 
রহিয়াছে । 

প্রথম স্বায়সূুব মন্তর শীদনকালে দেব ও দানবগণ 
মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। তাহ! হইতেই ছুর্বভ বত্ব চন্দ্রের 
উদ্ভব। মহাদেব মন্থণন্াত হগাহুপ পান করিলে দেবতাগণ 
তাহার বিষের জাপ। নিবারণ কবিবার জন্য এ গগিগ্ধ বহুটি 

২৮৭ 

চত্ত 

তাহাকে উপহার দেন। শিব উহ! মন্তকে ধারণ করেন। 
সেই হইতে মহাদেবের নাম চক্ছশেখর হইয়াছে (স্বপ- 
পুরাণ, গ্রভাসখণ্ড, প্রভাসক্ষেত্রমাহা গ্্য ১৮শ অধ্যায় )। 

অধিকাংশ পুরাণে চন্দ্রকে প্রক্গাণ পুর অত্রিমুনির 
সম্তানবপে বর্ণনা করা হইয়াছে । মহধি অতি বহু বদর 
অনিমেষনয়নে তপম্যারত ছিলেন, হঠাৎ গাহার চক্ষু 
হইতে সোমরশ্বি ক্ষরিত হইতে থাকে । দিগঙ্গনাগণ 
পর্নস্ত যখন এ দীপির বেগ ধাবণ করিতে পারিলেন না 
তখন পিতামহ ব্রহ্ষ। পৃথিবী পরিকমাব উদ্দেশ চন্ত্রকে 
একটি রথে আরোহণ কবাইলেন। ক্রমাগত একুশ বার 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ কবিবার ফলে চদ্দের তেজ অনেকাংশে 
পৃথিবীতে ছুড়াইয়া পড়িপ এখং সেই তেনে ওষধিবর্গের 
জন্ম হইল । ব্রক্ধা তখন হাহাকে ওষধিবর্গ, মন্ত্র ৪ 
ব্রাহ্মণের বাজ কপে অশিষিক কগিপেন। প্রঙ্জাপতি দক্ষ 
বাজা সোমকে তাহার কৃজিক| প্রক্টি সাতাশটি শশ্বন- 
কনা সন্প্রদান কবি! 'মভিনন্িত করিপেন। গৌপবান্বিত 
চন্দ্র রাজহুয় যন্ত অম্পম্ন কিয় প্রতিহত তেগে পাত 
কবিতে লাগিলেন (পুরাণ, প্র হাথ %, প্রভাসন্সে ব- 
মাহাম্সা ২*শ অধ্যায় )। 

ভাদ্র মাসেব চতুথী তিথিতে দবঞ্িক বৃহস্পতি পত্বী 
ভাবার কূপে মুগ্ধ হইব চণ্র তাহাকে গপহবণ গরেন। 

অপমানিতা তারা ক্রু্থা হইয়া 'ভুমি কপঙ্গী। মেথাচ্ছন, 
ধাহৃগ্রস্ত ও ক্ষয়রোগাঞ্চান্ত হইবে" বৃলিয়া চন্দকে অভিশাপ 
দিলেন। বুহম্পতির প্রার্থনায় ব্র্দা ম্বযং ভাগাকে 

*ফ্রাইয়া দিতে চন্দ্রকে নবোধ করিপেন, কিন্ত চন্দ 
তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ফনে ক্ষীরোদ সনুদ্রের 
তীরে দেত্যসাহাযাপুষ্ট চন্ছের সঠিত দেবহাদিগের এক 
ভয়ানক সংগ্রামের স্থচনা হইল । এই শশবস্থায় মহাদেব 
স্বয়ং আবিভত হইয়া চন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিবার জঙন্া 
দৈত্যগ্তকু শুক্ুকে আদেশ করিলেন । লজ্জিত ও অন্ুতগ 
চন্দ্র তারার সহিত শিবের শিকট 'আন্মুসমর্পণ করিলেন। 
মহাদেব চন্্রকে ক্সপীরোদ সাগরে স্নান করিয়া শু হইতে 
আর্দেশ করিলেন এবং নির্মল অর্ধচন্দ্র নিজ মস্তকে ধারণ 
করিলেন। কলস্কিত অর্ধচন্্র লক্্ৰায় ক্ষীরোদ সমূদ্রের 
জলে প্রাণত্যাগ করিলেন। ককুণাৰশে যহধি অগ্রি মেই 
জলে অশ্রু বিসর্জন কৰিলে নৃতন দেহ হইল । শিব ও 
বন্ধ! পুনরায় তাহাকে বাজপদে অন্িযিক্ত করিলেন, কিন্ত 
পতিব্রতার শাপ ব্যর্থ হইবার নহে বপিয়! তারাহরণ-কলস্ক 
তাহার চিরচিহ্নরূপে বহ্িয্া গেল। ভাত্র মাসের চতৃর্থীতে 
চন্দ্র তাবাহরণ করিয়াছিলেন বপিক্সা এ রাত্রে তিনি 
পাপদ্বস্ঠ “নষ্টচন্ত্' রূপে কুখ্যাত হইয়া রছিলেন (ক্রঙ্মবৈবর্ত- 



চন্দ 

পুরাণ, আকফ্জন্মথগ্ড একাশীতিতম অধ্যায়, বামুপুরাণ। 
৯৯তম অধ্যায় ১ পদ্মপুরাণ, চষ্টিখণ্ড, ১১শ অধ্যায় )। 

চন্দ্র বিবাহিত দক্ষকন্ঠাদের মধ্যে রোহিণীর প্রতি 
অধিক আসক্ত ছিলেন বপিযা অন্যান্য কন্যাগণ চঙ্ত্রের 
বিরুদ্ধে দক্ষেব শিকট অভিযোগ করেন। ফণে ক্রুদ্ধ দক্ষে 
অভিশাপে চন্দ্র ক্ষগবোগাঞ্রান্ হইয়। মহাদেবের শবণাপন্ন 
হণ 4 তাহার প্রসাদ্ধে গোগমুঞ্ হইয়া শিবশেখবে আশ্রয় 
লাভ করেন। চন্ত্রকে পরিত্যাগ করিবাব জন্য ক্ষ শিবকে 
বারবার অগ্চরোধ করা সত্ডেও কোনও ফ্লপ হইপ না। 
শেখে বিষুডপ মধ্যস্থতায় গোগবুও অর্ধচন্ দক্ষের সহিত 
গমন করেন ও পর্থীদের সহিত মিশি৩ হন। বোগমুভ 
অর্ধ»জ্র শিবের শিপোত্ষণবপে বিরাজ করিতে থাকেন 
( শিবপুরাণ, জ্ঞানস হি তা, ৮৫শ অধ্যায়) ত্রঙ্ধবৈবঙপুরাণ, 
ব্রশ্মথণ্ড, ৯ম অধ্যাখ )। 

চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে পৌখাণিক কাহিণী এইরূপ সমুপ্ব- 
মহনের সমধ পাধিজাত, এবাবত, পক্মী প্রভৃতি সঙ্গে 
চ/প্র14 আবিভাব হয। তিনি ধেবগণের মন্য তম বশিষা 
পরিচিত হণ মন্থনশেষে সনুদ্র হইতে উত্থিত অমুতের 
ভাগ পাইপার জন্য দ্েখহাগণ আমন গ্রহণ করিলে 
মোহিণা মাও খাবণ কিখা বিষণ অস্বত পরিবেশণ কবিতে 
আর করেন। অহ্গথগণ অমুতলাতে বঞ্চিত হইপ 
পেখিয] ন্দস্ুব খা ছদ্মবেশে দেবগণেব মধ্যে উপবেশন 
কবিশেদ। চন্দ গাহাব চাত়বী পুঝিতে পাধিয়া বিষুকে 
নলিধ। দিলে বিঞু তাহাব দ্ণপাছেন সাহাযো বাহুর মস্তক 
ছেদন কবিলেশ। ইতিমধ্যে অমুওসেবনে বাব মন্তকটি 
'অমরতখ লা করিযছিপ। সেই হইতে এ মস্তকবপী 
গার সহিত চদ্দের চিববৈধিতা। স্থযোগ পাইলেই 
দেহহীন বাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে এবং ছিন্নকণ্ পিয়া 
'অবিপঙ্গেষ্ট চন্দ্র আবার বিশিগত হশ। চন্দ্রগ্রহণের সময 
রাহু কর্তৃক &খ্েব গ্রাম ৭ মু সাধারণের দুর্টিগোচর হয় 
( পঞ্মপুরাণ, কথ ণ্ত,১০ম অধায় ১ ভাগবত ৮ স্বন্ধ ১০ )। 

চন্্র ক্য়রোগ।ঞাণ্ত হইয়াছিলেন বপিযা দক্ষকন্যা দিগের 
গঙে তাহার কোন সন্থান হয় পাই। তাহার একমাত্র 
পুত তারার গর্ভজাও খুধ। বুধ হইতে পৃথিবীতে চ্রর- 
বংশের উদ্ভব ইইয়াছিল। বুধের পুত্র চশ্্রধশীয় বিখ্যাত 
নৃপতি পুকরবা। বিতিন্ন পুরাণে ও হরিবংশে চল্রবংশের 
বি্তুত বিবরণ রহিয়াছে । পুবববার আধু, অমাবঙ্থ 
প্রভৃতি সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ কবেন। আমুর বংশের 
বিখ্যাত নরপতি হইলেন আমুপুত্র নহধ এবং নহুষের পুত্র 
যযাতি। যযাতির পুত্র যু হইতেই বিখ্যাত যাদব কুলের 
উৎপত্তি। দ্বাপর যুগে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এই কুলে জগ্ম- 

চন্কান্থ তর্বাপংকার 

গ্রহণ করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়াছেন। পরবহী হগে 
কৌরব ও পাগ্চণগণ এই বশ অলংরূত করিয়াছিলেন। 

এতিহাপিক যুগে হিন্দু রাজগণের মধ্যে চন্দ্র ৪ 
হূর্ঘবংশের সহিত শিজব শধাপা স"যুল' করিয়া দিবার একটি 
প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। দাক্ষিণাত্যের চোপ) কেরুল ও 
পাণ্য বংশেপ রাজগণ নিজেদে যযাতির পু তবন্ুর 
বংশধর বলিরা দাবি করিতেন। মেখারের রাজপুত 
গাজগণের মূল পুরুষ হিসাবে এখন স্ষদেনকে নিদেশ 
করা হইয়া থাকে । 

চন্ত্রেৰ কণস্ক চন্দ্রের আশ্রিত শশক বা মুগেব প্রতীক" 
রূপে করিত হয়। সংস্কৃত কাব্যে ৪ নাটকে কুণ্দিনীকে 
চঙ্জের পূহীরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে । 

»ত্রঠাসেনহণু 

স্বতন্থ দেবতাকপে চন্দ্রের পৃজাণ ০তমন প্রচলন নাই । 
গ্রহশাস্থি উপলক্ষে নবগ্রহের অন্য এম হিসাবে চন্দছে 
পূজার ব্যখস্া আছে। ধ্যান অভাবে চন্দ ছি ভানু 
এক হস্তে বর, অপর হস্তে গদা। ইনি শুএবা খ্বে তব 
ধারী । হার রথে দশ অশ্ব, ইনি শ্বেতপদ্মে অবস্থিত 
ইহাকে দ্বতমিশিত পায়সের নৈবেছ্ দিতে হএ। তঙ্থুশাখে 
চন্দ্রপূজার ণিবম ও ফল বণিত ইইয়াছে। 

ত্র গ্রহ্যাগতবর, সস্কৃত জাহিতা-পবিষদ্ গ্রসশ্থমাপ! ১০, 
শাব্দাতিলক তত্ব, 10110711655, ৬০] 2৬], চ৩দশ 

পটল। 
চিঠাবণ চবব এ 

চজ্জবান্ত তর্কালংকার (১৮৩৮-১৯১০ শ্রী) প্রিদ্ধ 

পণ্ডিত ও গ্রন্থকার | জন্ম ১৭৫৮ শকাবের ১৩ কাঠিক। 
পিভার নাম বাধাকাণ্ত সিদ্বান্তবাগীশ। পৈতৃক নিবাস 
পূব বঙ্গে ময়মনসি'হ জেলার অন্তগ৩ সেরপুব গ্রাম। 
চন্দ্রকান্ত পিতার নিকট বাকরণ ও কিছু স্মৃতি অধ্যযন 
করিখা শবখীপে গমন করেন এবং সেখানে স্ব গাম ও 

বেদান্ত অধ্যয়ন কবেন। ১৮৮৩ আ্রীগ্রাব্দে তিন সংস্কৃত 

কলেজের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ 

পর্ধন্ত এ পদে নিযুক্ত থাকেন। ১৮৮৭ গ্রীষ্টাব্ধে মহা- 
মহোপাধ্যায় উপাধি প্রবর্তিত হইলে যে কযক্গন বিশ্ষ্ট 
পণ্ডিত প্রথমে এই উপাধি লাভ করেন তিনি তাহাদের 

অন্ততম। ১৮৯৭ গ্রীষ্টাঞ্ধে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয 

কর্ঠক প্রথম “গোপাল বস্থ মলিক ফেলো? শিবাচিত হন। 
তর্কালংকাঁর মহাশয় ৫ বৎসর কাল এ পদে অবিষ্ঠিত 
ছিণেন। নিবাচনের নিয়মাগ্সারে প্রতি বৎসর হিন্দু দর্শন, 

২৮৩ 



চন্্রকীতি 

বিশেষ করিযা, বেদান্ত সম্পর্কে কতকগুলি বক্তা দিতে 
হইত। বক্তৃতাগুলি খণ্ডে খণ্ডে এক বা একাধিকবার 
প্রকাশিত হইযাছে ( ১৮৯৭-১৯০৪ শ্রী)। ১৮৯৪ শ্রীষ্টাকের 
মার্চ মাসে তিনি কপিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির 
সম্মানিত সাল্ত মনোনীত হছন। প্রাচীনপন্থী সংস্কৃত 
প্ডিতদেব মধ্য তিনিই সধপ্রথম এই গৌবব লাঙ করেন। 
১৩১০ বঙ্গান্ধে তিনি বঙ্গীয সাহিতা পরিষদের বিশিষ্ট 
সন্ত এবং ১৩১১ ১২ বঙ্গাবঝে ইহার সহকারী সভাপতি 
নিধাচিত হন। 'াহার পচি* ৪ অন্পার্দিত গ্রন্থের মধ্যে 
“বৈশেধিকস্থত্রভাঙ্ক” (১৮৮৭ থ্রী), কাতন্থচ্ছণ্ধঃগ্রঞিখা? 
(১৮৯৬ শ্রী), উদ্বাহচন্দ্রাোশোক (১৮৯৭ হী), শশুদ্ধি- 
চন্দ্রাোলোক? (১৯০৩ শ্রী), 'ইরধবদেহিকচন্মালোক'(,৯০৬খ্রা) 
ও “গেভিপগৃহস্থরর' (১৯০৭-১* শ্রী) উলেখযোগা। 
১৯১১ খ্রীষ্টান্দের ২ ফেব্রুবারি কা শকার মহাশ্য পবখোক 
গমন করেন। 

দ্র হবিমোহন এ.থাপাধ।খ বঙ্গ এাধার লেখক, কশিকাতা, 
১৩১১ বঙ্গাব ১ 93 ],:01991)005 70011121270 

11006561725 01 016 /%51206 ১০০/০০ ০] 43012291, 
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চন্তাহব্ণ চক্রবনী 

চক্জ্রকীতি প্রাচীন ভাবের এক বৌদ্ধ দাশনিক। 
তিব্বতীয এঁতিহাশিকধেব মতে তিনি আচাণ দিঙ্নাগের 
পখব্তী যগে, সম্গবতঃ গ্রাইায ষচ শঙ্কে, দঙ্গিণ ভান্ঠে 
সমন্ত (7?) দেশে জন্মগ্রহণ কবেন। চন্ছ্রগামী ও ধর্ষকীতির 
সমসামবিক এই পিত নাশশল] বিশ্বধিগানষেব কতী 
আচাষদের 'ন্য-ন্ম ছিল্নে। নাগান্ুণের মাধ্যমিক শুনবাদ 
ব্যাখ্যা করিযা তিনি মূল মাধ্যমিক কাখিকার “গ্ুসন্গপদ। 
নামে এক টাকাগ্রস্থ রচন| করেন। তাহার ওন্ঠান্য গ্রন্থ 
শুন্ততাসপ্ততি-টাকা”, “যুক্তিষষ্টিকারিক] টাক, ধ্যম- 
কাবতার' ও “প্রদদীপন্োতনা” তিব্বতী ভাষাষ বিদ্যমান । 

দ্ধ 11 ৬৬/110106100102, 11156001111 17106- 

(৮6, ৮০1 11, (28100168, 1931 5 30-5001, 17175601 

০0016201157, ০1 1, 70106110618, 1931-32. 

সনী্কুমার প এক 

টজ্জকেতুগড় কলিকাতা হইতে উত্তর পূর্ব দিকে প্রায় 
৪* কিলোমিটার (২৫ মাইল) দুরে চব্বিশ পরগনা 
জেলার মধো অনস্থিত। স্থানটি বেডাঠাপা নামেও 
প্রসিদ্ধ । অপর নাম দেবালগ্ন বা দেউলিয়!। গ্রী্টীয় প্রথম 
শতাবীতে রচিত পেরিপ্লাস (76710109 ) গ্রন্থে বণিত 

উত্তকেতুগঞ্ড 

গঙ্গে (৫906) এবং দ্বিতীষ শণার্ধীর টলেমি কর্তৃক 
উল্লিখিও গাঙ্গারিদাই (32168110591) শহর (গাঙ্গারিদাই, 
গঙ্গরিঙই” দ্র) এবং চন্ত্রকেতুগড যে অশিতন্ন ইহ! কেহ কেহ 
অগ্লমান করিযাছেণ। 

কথিত আছে, মুসলমান আঞমণের সময়ে এখানে 
চন্জ্রকেতু নামে কোম৭ এক বাজা রাজত্ করিতেন । 

এই অঞ্চলে প্রা ৩ কিলোমিটারে (২ মাইল) 
অধিক গ্ভান বাপিগা প্রাচীন নগরাবেষ্টনকারী প্রাচী ও 
বমতির চি আবিষ্কত হইযাছে। শন্ন্দিবব ঠী হাদিপুর, 
সানপুকুণ ও কাশীতলা প্রভৃতি গ্রামে এখনও জপাশয 
খনন, কৃষিকম ও গৃহশির্মীণের জগ্ত ভূমিৎণনের লে 
প্রাচীন লাঞ্ষময (পাক মার্কীড) মুদা, মুন্মস মুঠি, 
মুখ তাড ও মহ্ছণ চাকচিক্যপৃণ কচ বণ মুখ্পাপ 
প্রভৃতি পুাবস্ত পাপ্যা যায়। 

১০৯৫৭ গ্রীষ্টাবে করলিকা 5 খিশ্ববিগ্ভালথেল পক্ষ হহতে 
চন্দ্র ওগডে খনন বাধ আবন্স ভম। বেডাগপা হহতে 

প্রায অধ মাইল দরে হাডায়। যাহখার পণখর পশ্চিম 
দিকে নগরবেইনকাবী প্রাচাণ গ্রচীতণেধ তিশার পান 
খেতের এক স্থানে খলানর ফাল ১৩ তের্টািতডান (£ হকি) 
২০ সেট্টিমিঢাব (৮ হঞ্চি) বাসের এত ০ গ৮1মটাব (২ ফুট 
৭ ইঞ্চি) দৈঙ্যন্ পৌডামাটিব শশ বিশি্ ভাসা 
পয়ঃপ্র বাণী আবিক্ত হইমাছে | বন্মানে ভহা ২৬২ হহতে 

৯১৪ মিচাব (৫ তই0৩ ৩০ 4০) পরন্ত এএসবণ কণা 

ইহযাছে। ভহা ভূপৃ্গ হহ৮ ৪ মিঢাব (প্রায় ১৪3৮) 
* এব" জপমব সব (দ্ম্াচাণ (ঢখল) ভে গ্রাব ১৩ মিটার 

(১ ফুট) শীে আবির হইমাছে । উশিখিত৩ পপ্রণাণী 
যে মৌধ শাগ খিশবা কিছু পাব বাবহত হহয়াছিল) জ্তব 
বিন্যান ৪ সমসাময়িক প্রান্তর সাহাষো এপ অগমান 
অস গত নয়। উতৎখননের এলে থাঞ্ণময় আঙনুদ্রা, 

পোড়ামাটির নাগ দেবী, গজদদ% নিমিত ব্শম ৭ মালা, 
উজ্জল ও মস্গণ কুষ্ বাখর ম্বখকপাপ, খব নলবিশিষ্ট কঝ। 
বর্ণের মুখপার (পানপাতর?) এব” দৈনন্দিন ব্যবহাবোপ- 
যোগী ক্ষুদ্দ ও বুহদাকার বিভিন্ন গ্রকাবের মৃৎপাত্র প্রভৃতি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এখানকাব কোনও কোনও মুখ্পান্ত 
বিদেশী প্রভাবের ষাক্ষা বহন করে। মাটিব ঢেলা ও 
মুখকপালের মধো মৌর্য যুগের ব্রাঙ্গী শিপিৰ নিদশনও 
াবিষ্কত হইয়াছে। 

শুঙ্গ ও পরবর্তা যুগে নির্মিত পোড়ামাটির বহু যক্ষিণী 
মৃতি ও নাণারূপ সীলমোহর, ছাচে ঢালা তামুদ্রা ও অগ্ঠান্ 
পুরাবস্ত৪ এখানে যথেষ্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

গুধধ যুগ হইতে এখানে ইট্টকের দ্বারা দেবমন্দির ও 

২৮৪ 



চঙ্জগ্রহণ 

বাসগৃহ নি'মত হইত ইহার প্রমাণ৪ পাওয়া গিয়াছে। 
এখানে খনামিহিরের টিপি" নামক স্থাণে কপিকাতা বিশ্ব 
বিগ্ভাপয় কর্তৃক উৎখননের ফলে ইষ্টকনিমিত ১৯২০ মিটার 
(৬৩ ফুট) দীর্ঘ এবং ১৯২৭ মিঢাব (৬৩ ফুট) প্রস্থ 

এক বিশাপ উত্তধমুখী মণির আবিষ্কৃত হইয়াছে । উপ্তর 
দিকে স'লগ্ন ১৪ মিটাব (৪৫ খু) দৈর্ঘ্য এবং ১৪ মিটার 
(৪৫ ফুট) প্রস্থের একটি মণ্ডপ রুহিযাছে , তাহার 
প্রাচীর ১২ মিটার (৪ ফুট )পুকক। অগ্বূপ অপর একটি 
ক্ষুদ্রায়তণ মন্দি৭ অল্প দূরে খনামিহিরের টিপিব মধ্যেই 
আবিদ্কঠ হইয়াছে । পৃবোলিখিত বুহদাকার মন্দিরটি 
তুহ যুগে শিমিত হহয়াছিল বশিয়া অন্ঠমিত হয। 'এই 
মন্দিরের ঠিক মধ্য স্থপে দৈর্ধো ২৪৩ মিটার (৮ ফুড), 
গ্রন্থে ২১৩ মিচার (৭ ফুট ) এবং গভীরতা ৭*১৬ মিটার 
(২৩২ খুট) এক গঙ্গুহ আবিষ্কৃত হইগাছে। ইহ] 
এঞ্ভাবে শি্গামী হইয়া জপ্রেথার প্রায় *৬ মিঢার 
(২ সু) লীচে চলিয়া গিখাছে। হাব তপরেশে দের্দো ও 

গ্রন্থে »৮৬ মিচান (২ খু ১০ ইঞ্ি) পরিমাপের ক্ষ 
একটি হক দ*ব্ল ন্বেহ বওমান | ষং্দুর জান যাঘ, 
এহ মশিবটিকেই পশ্চিম বঙ্গের সবপ্রাচীন মদিব বিয়া 
গণা কৰা চশে। 

উক্ত মন্দর ১৮০৩ প্রায় ৮৬ মিটার (১৫০ ৩) 
উদ্পে গঙার খননের খলে লশবেখার পিন দ *ইতে 
কালো বছে চিডি 5 ধুর পশের মুখ্পাধের কথেকটি খণ্ড 
আবি £হঠগাছে। এগুলি হক্তিণাপুব, অহিষ্ছক, কৌশান্ী 
প্রত্ৃতি স্থানে পর্ষ চিতিত খুজব মৃতপানের মত। বিশেষজ্ঞবা 
মনে করেন, এগুলি খ্রাষ্টপৰ ৭ম বা ৬ট শতকে নিমিত এবং 
বৈদিক সশ্যাতাব সহিত সম্পকিত। 

দু সতীশচচ্র মিত্র, ষশোহর-খুল্নার উত্তহাস, ১ম-২য় খণ্ড 
কণিকাঠা, ১৯১৪-২২, 11107 4102201009 , & 
1601610, 70956-57, 70957-58, 1958-59৭ 1959-60, 
106০-67 7961-62, ]1)011)5 1950-62. 

বুগ্তগোবিনা গোস্বামী 

চজ্জগ্রহণ গ্রহণ দ্র 

চন্দ্রগুপ্ত, ১ম খ্রীীয় চতর্থ শতকের প্রথমে গু শী 
রাজ! ঘটোতকচের পুত্র চন্দ্রগপ্ত সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনিই এই বংশে সধপ্রথম মহারাজাধিয়াজ 
উপাধি গ্রহণ করেন এবং ৩২০ ( মতান্তরে ৩১৮) খ্রীষ্টাব্ধে 
তাহার বাজ্যারস্ত কাল হইতে একটি অক গণনা আবঙ্ত 

হয়। ইহ! শুপ্তাব্ধ নামে পরিচিত এবং উত্তর তারতের 

২৮৫ 

চু 

বঙ স্থানে পাচ শত বংসরেধও অধিক কাপ প্রচলিত ছিপ। 
চণ্রগরপু লিচ্ছবিব"শীয়। কুযারধেবীকে বিবাহ কবির়াছিলেন। 
ভাগার স্বর্ণমুরায় গানীর মৃত ক্ষোভ হইত | তাহার 
উদ্তরাধিকারীগণেণ বশাব্শীতে তাহাপ লিচ্ছবি বাশ 
কথা সগর্বে উল্লিখিত হইত | ইহা] হইতে একপ অন্রমান 
কর! অঙগত নহে যে শিচ্ছবিদের সহিত বৈবাহিক সম্বস্থ 
ভাহার উন্নতির মূল অথবা একটি গ্রাধান কারণ। ভাঙার 
রাজ্যের সীমানা সঠিক ভাবে জানা যায় না) "বে »স্গবৃতঃ 
ইহ] পশ্চিমে এলাহাবাদ পযন্ত বিভ্তৃগ ছিল। “গ্রপুনুগ | 

প্রাথণচনু অপ বৃ 

চজাণ্ডগু, ২য় (৩৭১৮০-৪১৫? থ্রী) সম্বাট ঞথম 
চন্দ্গুপ্ের পৌহ ও গুপ্ সয়াঢ সমুদ্র শুপ্ের পুল মহারাজা- 
ধিবাজ চন্গ্প্ক ৩৭৬ অথবা ৩৮০ গ্রষ্টান্দে ফিহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনি স্বীন পিতার ম্বাষ বার যোদ্ধা 
ছিলেন। গুজবাতে তিন শত বখ্সরেব অধিক কাল 
শক্জা তীষ বাজগণের আধিপত্য ছিল। চন্দ্রণ্তপু শক 
বশের শেষ রাজা তৃতীয় ্দ্রসি'হকে পরাজি 5 করিষা «ই 
অঞ্চল গুধসাম্রাজোব অন্তঠর্ত করবেন এব ভাগে 
বিদেশী শাসনের শেষ চিগ্ষের বিশোপ সাবন কৰেশ। 

দিল্লীতে কুতৰ মিনারের নিকট একটি লৌহকস্ত 
গ্লোথিত আছে । ইচাব গাতে উতকীর্ণ পিপি হহছ 5 জানা 
যাণযে চগ্র নামক জনৈক পাজা বঙ্গ দেশে যুদ্ধার্থে সম্মিলিত 
শঞ্গণকে পবাজিত করেন এব" যুদ্ধ কবিতে কবি 
পিছু নদীর সপমুখ অঙিঞ্ম কবিখা বাহিলক পঞন্ত অগ্রসর 
হন। অনেকে গমান করেন যে চণ্দ শামক এই রাজা 
গুপুবং* 7 সম্বাও দ্বিতীঘ চন্দ্রগুপু। উক্ত আঅগ্নমান সতা 

হইলে বপিতে হইবে যে বঙ্গ অথাৎ পূব বঙ্গ সমুদ্র গণ্ডের 
অধ।নতা স্বীকার করিখ! কব প্রদান কবিতুল ও পরে বিদ্রোহী 
হইয়াছিল এবং খিীয় চন্দগ্রপ্ত এই বিপ্রোহীগণকে যুগে 
পরাজিত করিযাছিলেন। সগ্থবতঃ উত্ত যুদ্ধে বিজয়শাভের 
ফলে বঙ্গ দেশ প্রত্যক্ষভাবে গ্তপ্ত বাজগণের শ,সনাধীনে 
আসিযাছিল। বাহলক দেশ সম্ভবতঃ হিন্পুকুশ পবতের 
মপর পারে অবস্থিত (প্রাচীন বাপ্তিযা, বতমান বল্খ ) 
প্রদেশ। কেহু কেহ মনে কবেন যে এই বাহিলক দেশ 
পাঞ্জাবে অবাস্থত ছিল-_ কিন্তু ঠাহ হইলে 'সিগুব সগ্মুখ 
পার হইয়া” এই কথার সংগত কোন ৪ অর্থ পাওয়া যাষ 

না। ন্থৃতরাং এই দিথিজযী গাজা পূর্বে বর্গ দেশ হইতে 
পশ্চিমে হিন্দুকুশের অপর পার পথস্ত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, 
ইনি ষে গুপ্টবংশীয় গাজা, এই অন্ুমানই স্বাভাবিক বলিয়া 
মনে হয়। 



ন্দ্গুপ্ত মৌর্য 

থ্তীয় চন্দ্রপুপ্ত “বিক্রমাদিত্য” উপাধি ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। এদেশে বিক্রমাদিত্য নামে এক বাজার সম্বদ্ধে 
অনেক কিংবদন্তি আছে। তিনি শক জাতিকে পরাজিত 
করায় 'শকারি' আখা। পাইয়াছিলেন এবং তাহার সভায় 
নবরত্ব, অথাৎ কালিদাস প্রমুখ ণয় জন পণ্ডিত ছিলেন। 
ছ্িতীয় চন্দ্রগুপ্ধ যে শকধিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, 
তাহা পুবেই বলা হইয়াছে। মহাকবি কাপিধাল যে তাহার 
রাজসভ। অলংকৃত করিতেন, এপ মনে কথার যুক্িস'গত 
কারণ আছে। এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন 

যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপুহই জনগ্রবাদে উলিখি৩ বিক্রমাদিত্য। 
৪১৫ গ্রীষ্টাৰ অথবা ইহার কিছু পুবে কাহার মৃত্যু হয়। 
“গ্ঠযুগ' দ্র। 

দ ।-৮ন্। মঞ্জুমদীর 

চক্্গুপ্ত মৌর্য ( গাশ্রমানিক ৩২৭-৩০০ শ্রীষ্টপৃর ) খ্রষট 
জন্মের তিন *ত বৎসর পুবে এয সামাজা পশ্চিমে হিন্ুকুশ 
পবও হইতে পুরে বঙ্গ দেশ এবং দক্ষিণে তামিল দেশের 
মধ্য ভাগ পধন্ত বিগ্বৃত ছিল, তাহাব প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্গুপের 
বংশ ও বাপ্যকাহিনী সঠিক জানা যাষ না। পরবনী কালে 
প্রচলিত কিংন্দন্তি অনসারে মগধের পরাফ্ান্ত নন্দবংশের 
রাজার ইরসে ও মুরা নায়ী শৃদ্রাণী দাসীর গভে তাহার জণ্ম 
হয়। কিছ্ত খুব সন্তব এই কাহিনীটি সতা নহে । গৌতম 
বুদ্ধেব সমকালে পিগ্ললীবন নামক স্থানে মোরিষ নামক যে 
ক্ষরিয় বংশের প্রতিষ্ঠিত গণতগ্রের কথা প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রস্থে 
উল্লিখিত হইমাছে চশ্রপ্রপু মেই বংশেই জগ্মিযাছিপেন). 
ইহাই অধিকতধ বিখাসজনক বলিষা মনে হয়। 

অর্থশাপ্ধ প্রণে হা কৃচনীতিবিশারদ চাঁণকা ৪ কোটিপা 
নামে পরিচিত এক ব্রাঞ্ধণ চন্দ্রগুপ্ের পবামরশদাতা হিলেন। 
তাহার মগ্্রণ। এব শ্বীষ্ধ বান্বলেব উপরে নিঞ্র করিঘা 
চন্দ্রগুপ প্রথমে মালেকসান্দর কর্তৃক বিজিত পাঞ্জাব ও 
সিন্ধু দেশ হইতে গ্রীক শালকগণকে বিদ্ুধিত করেন এব" 
শণাবশীয় রাঙ্গাকে পরাজিত করিয়া বঙ্গ দেশ হইতে পাঞ্চাব 
পধন্ত বিস্বৃত সামাজ্যের অধীশ্বর হন। এইরূপে সমগ্র 
উত্তর ভারতে চন্দ্রগুপ্রের প্রভুত্ব প্রতিঠিত হয়। সম্ভবতঃ 
দক্ষিণ 'ভারতের অনেকা'শে তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 
কিন্ত এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যার না। 

গ্রীক সম্রাট আলেকসান্দরের মুত্র পর তাহার 
প্রতিষ্ঠিত বিশাপ সামাজ্য তাহার সেনাপতিগণ নিজেদের 
মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লন। ভারতে গ্রীক বাজ্য 
সেনাপতি মেপিউকসের 'ভাগে পড়ে । তিনি ইহা অধিকার 
করিবার জন্য সসৈন্তে অগ্রসণ হন। কিন্তু তিনি মাত্র 

চন্দ্রথাপ 

পাচ শত রণহস্তী উপটঢৌকনের বিনিময়ে বর্তমান 
আধগানিস্তানের যে অংশ হিশ্ুকুশ পবতের দক্ষিণাংশে 
অবস্থিত তাহা এবং সমগ্র বেল্রচিস্তানের আধিপত্য চন্্র- 
গুপ্তকে প্রদান কবিধা সন্ধি স্থাপন কবিতে বাধা হন। 
প্রাচীন কিংবদন্তি অনুসারে চন্গুপ্প সেলিউকসের কন্থা 
হেপেনকে বিবাহ করেন,কিন্ত এ বিষযে কোনও মন্যোষজনক 
প্রমাণ নাই । সেলিউকস প্রেরিত গ্রীক দূত মেগাস্থিশিপ 
বনু দিন চন্দরগুপের পাজধানী পাটপিপুত্রে (বঙমান পাটন।) 
বাম কবিয়াছিলেন এবং এই নগরীর বিন্বণ ও সেই 
সময়কার ভারত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লেখেন । মেই 
ব্ণণার যে সামান্য অংশটুকু অবশিষ্ট 'আছে তাহা হইতে 
চন্দগ্রপ্তেৰ রাজাশাসন প্রণালীর উত্কধ ও তদানীন্তন 
সামাজিক অবস্থাব মনোজ বিবরণ পাওযষা1যাব। চন্দরগুপ্ন 
আনমাশিক ৩২৪ হইতে ৩০ খ্রীষ্টপবাৰ পযপ্ত গাজাহ 
করেন। পরবতী কালের ১জশ গঞ্ে উন্নিখিত হইয়াছে 
যে ৬প্রগুপ বুদ্ধ ববসে সসাব তাগ কবিগা গন বাচা 
ভদ্রবাহুর সহিত মহীশরের অন্যগত অবণবেশগো না৭ 
চপ্রগিবি পরত শেব পীবন মাতিবাতিত করবেন এব জৈন 
প্রথামত অনশনরতঙ অবলম্বন কিয়] মুঠ বগা কবেন। 
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পামগচগা এ মতা 

চক্দ্ীপ মধ্যবুগেব শেষ দিকে বাখরগণ্ধ দেণাব দাক্ষণ 
৪ দক্গিণ পূবাধপ ব্যাপিষা আবিষ্তার্ণ চক্্রধীপ জমিদারি 
অবস্থিত ছিপ । সরকার বাকলান নামাসারে আনেক 

সমধ ইহাকে বাকপা-চঞ্রদীপ বশা হইত। গখমে কাছুয়া 
এব পৰে মাধবপাশ। এহ জমিধারিব পাজপাণী ছিণ। 
কিন্ত চগ্রদ্বীপ নামটি প্রাচীন বা্লার ইতিহাসে ভ্গ্রসিগ্ধ। 

চন্দরত্বীপের বৌদ্দেবী ভাবা গুপ্ঠ যুগেই গ্রসিথি পাত 
করিযাছিলেন। খ্রাষ্টীয পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ ঠাবীতে ব্যাকরণা- 
চাষ চন্গোমী চন্ত্রদ্ধীপে বাস করিবার সময়ে তাহার প্রসিদ্ধ 
তারাস্তোত্র রচনা] করিখাছিলেন বলিয়া বোধ হয়। জনৈক 
চীনদেশীয় লেখক বশিয়াছেন যে, তারাদেখীর মন্দি 
দক্ষিণ সাগর অথাৎ বঙ্গোপপাগরে অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ 
চন্তত্বীপের তারা মুতিই পাপরাব্গণের পতাকায় শোভা 
পাইত এবং এই অঞ্চপই পাল বংশের আদি বানস্থান ছিপ। 

বাংলার চন্দ্ররাজ বংণের তাস্ত্রশাসনে দেখা যায়, দশম 
শতাব্ধীর স্থচনায় এ বংশের হ্ল্পোকাচন্ত্র চন্দ্রত্বীপের রা 

খস্ডে 



চন্ত্বীপ 

হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালায় পালবংশীয় 
ধর্মপাল ও চন্দবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের বর্ণণা। এবং “আইন-ই- 
আঁকবরী'র সাক্ষা হইতে মনে হয়, চন্ুদ্বীপ অঞ্চলের 
অন্য নাম ছিল বঙ্গাল দেশ। 

'আইন-ই-আকবরী'তে বাকল। বা চন্দুদ্বীপের রাজা 
পরমানন্দ রায়ের উল্লেখ আছে । মোগল সম্রাট আকবর 
বাংলা দেশ অধিকার করার পর পূর্ব বাংলা যে সকল 
জমিদার কিছুকালের জন্য মোগপ প্রভুত্ব স্বাপনে বাধা 
দিযাছিলেন, সেই বারভু'ইয়া'র মধো পবমাণন্দের পৌত্র 
কন্দর্পনারায়ণ সবিশেষ প্রসিদ্ধ । ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আকববের 

সেনাপতি মুরাদ খা বাকলা-চশ্রদ্বীপ আক্রমণ করেন। 
স্থানীয় কিংবদন্তি অনসারে চন্দ্রদ্ধীপের কায়স্থ বন্থবশীয় 

জমিদারগণের আরিপুপ্ম দমুজমর্দনদেবের অধিকার প্রায় 
সমগ্র বাখরগঞ্জ জেলায় স্বীকৃত হইত। কথিত আছে, 
তিনি চগ্দশেখর চক্রবাঁ নামক ব্রাহ্মণের কুপায় রাজা লাভ 
করেন এব, এই ক্রাঙ্ষণের নামেই রাজোব “চন্দদ্বীপ: 
নামকরণ হয়। কাহিনীটি কোণ৭ এতিহাসিক মুল্য 
মাছে বপির়! এ), হয না। 

১৫৮৬ খ্রাষ্টাবে রাল্” ফিচ চন্দর্বীপ রাজা পরিধর্শন 
কবিষা একটি মনোজ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 
শপুবের প্পিয়া খা কর্তৃক নিগ্নিত এবং কন্দপনাবাধণের 
শামাঙ্কিত কিধিদধিক পাচ হাত দীর্ঘ একটি পিতলের 
কামান দীর্ঘকাশ পর্ধন্ত চন্দ্রদ্বীপেব বাজধানীতে বক্ষিত 
ছিল। মগ দহ্থাব উপদ্রবে চন্দ্র্থীপের বাজগণ বাখরগঞ্জ 
সেশনের নিকটব গ কাছুয়া। হইতে মাধবপাশ।য় রাজধানী 
স্বানচ্থবিত করিতে বাধা হইয়াছিলেন। 

বারভ ইয়ার অন্গতম ছিলেন যশোহবের খাজা 
প্রতাপাদিতা। কণ্প্পনারায়ণের পুত্র বামচন্দ্র প্রতাপাদিহ্যেব 
কগ্ঠাকে বিবাহ করেন, কি ইহাব ফলে যশোহর ও 
চন্দ্র্ধীপ রাজোর মধ্যে গ্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয নাই। 
এই বিবাহবিষ্য়ক কাহিনীব ভিন্তিতে ববীন্্রনাথ াহাব 
বিউঠাকুরানীর হাট রচণ| করিয়াছিলেন। 

কালক্রমে বন্থবংশের বিলোপ ঘটিপে গকাব নিকটবর্তী 
উলাইলের মিত্রমজুয়দার বংশ চন্জুদ্দীপেব জমিদারি পা 
করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাঝে ভারতের ই"রেজ সরকার কর্তৃক 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে চন্দ্দ্বীপ জাঁ্।াগ্রিব 
অধিকাংশ ক্রমে নিলামে বিক্রীত হয় এবং পবিণামে 
মাধবপাশার রাজ! একজন ক্ষুদ্র জমিদারে পরিণত হন। 
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দা।নশচন্ত্র সবার 

চক্্রনাথ বন্্ু (১৮৪৪-১৯১০ গ্রী) জন্মস্থান গগপি জেপার 
কৈকালা গ্রাম । ইতিহাসে এম. এ ৭ বি. এল. পণীক্ষায় 

কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। দীর্ঘকাল ( ১৮৮৭-১৯০৩ গ্রী) 
বঙ্গ সঞকারের অগ্িবাদকের কার্ধ কবেন এব ১৮৯৬ শ্রীছাবে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হন। চন্দ্রনাথ বহ্িয- 
চন্দ্রের বন্ধু ও সাহিত্যশিষ্া ছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীতে 
হিন্দু ধর্ধের পুনরুজ্জীবনে তাহার উদ্যোগ শ্রণা হইযা 
আছে। হিন্দুর ধর্ম-কর্ম, সভাতা-সংজসতি ও বিশেষ কবিষা 
সাহিত্যসমালোচনা সম্পর্কে বঙ্গদর্শন, প্রচার" প্রভৃতি পে 
প্রকাশিত তীহাব সথুলিখিত ও স্থচিছ্িত প্রবন্ধরাজি 
বা'ল। সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিজাছে । তাহার বিশিষ্ট 
গ্রন্থ শকুন্তলা (১৮৮১ খা), ধাবা (১৮৯১ খা), 
হিন্দুত্ব' (১৮৯২ শ্রী) ও 'সাবিত্রীতত্ব (১৯০০ গ্রী)। 

দ্র হুরিমোহন মুখোপাধায়, বঙ্গভাষত্র লেখক, ১ম ভাগ, 
কলিকাতা, ১৯০৪ , চন্ছনাথ বন্থ, পৃথিবীব ভ্রখ ছুঃখ, 
কলিকাতা, ১৯০৯। 

সখলকুমাব গু 

চজ্জবংশ। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাঁজাধি- 
রাজ হ্েলোকাচন্দ পূর্ব বঙ্গে একটি পরাকান্ত বাজোর প্রতিষ্ঠা 
করেন। তীহার পিতা ও পিতামহ রোহিতভাগিবিতে 
রাজত্ব করিতেন। কেহ কেহ বলেন উক্ত স্থানটি বিহারের 
অন্তর্গত রোটাসগড, আবার কাহার ও মতে শবটি কুমিল্লার 
নিকটন্ী লালমাই বালালমাটিণ স'স্কত রূপ। ব্রৈপোকাচন্দ্র 
সম্ভবতঃ প্রথমে চন্ত্রত্বীপের অধিপতি হন এবং পরে পৃব 
খঙ্গেব অনেক অংশে প্রভুহ্ বিস্তার করেন। তিনি যুদ্ধে 
গৌডবাঙ্জকে পরাজিত কবিয়াছিলেন। তাহার পুন চন 
ও পরবর্তী বাজগণ পরমেশ্বর পবমভট্রাবক মহারাজ ধিবাজ 
প্রভৃতি সঞ্রাটোচিত পদবী গ্রহণ করেন। তিনি ৪৪ বৎসর 
বা তাহার অধিক কাল রাজত্ব কবেন। ( আন্রমানিক 
৯০৫-৫৫ গ্রী) তাহার বংশধরগণের তাআ্রশাসনে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, তিনি গৌড ও প্রাগ্ঙ্যোভিষপুরেখ (কামবপ) 
রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং গোপাপলকে 



চচ্্রভাগা 

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই গোপাল সম্ভবতঃ 
প্রসিদ্ধ পাপ বাজব*শের রাজা দ্বিতীয় গোপাপ। এই নময 
পাল বাজ্যের চরম অবনতি ঘটিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ এই 
স্থযোগেই ৯জ্দ্বংশীয রাজাব! পু বঙ্গে রাজা বিস্তার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গেও 
তাহাদের প্রাধান্ত স্বীকৃত হয। শ্রচঙ্জের পরে এই বশের 
আরও চাবি জন রাজা রাজত্ব কবেন ('আান্মানিক 
৯৫৫-১০৩ গ্রী)। £হ ব'শেব শেষ পাজ। গোখিন্দচন্ধু 
পাজেন্ছ “চালের সৈন্যগণেব হস্তে পবাজিত হন। সম্ভবতঃ 
ইহার পুবেই পাপ সমাট প্রথম মহীপাল পুব বঙ্গে স্বীয 
প্রভূত্ব প্রতিচিত করিযাছিলেন, কি্ছ তিনি চন্্বংশকে 
ধ্বংস করিতে পাবেন নাই । সম্ভবতঃ বর্মধংশী বাজগণই 
একাদশ থ্রাগ্াদেণ মধ্য ভাগে চন্দ্রবংশকে পরাস্ত এ 
বিতাড়িত করিয়া পূব বঙ্গে নতপ রাজ্য গ্রত্ষ্ঠিত করেন। 

পালবশ প্রত্াব পর্বে চন্দ্র উপাধিধারী প্রা ২০ জন 
রাজা আরাকানে পাজত্ব কবিষাছিলেন। তাহাদের সহিত 
উপর্রি-উল্ত চন্দ্রব'শের কোন? সম্বন্ধ ছিল কি ন। তাহ! 
নিশ্চিতরূপে জানা যায় ন।। 

দ. রমেশ্চন্জ্র মজুমপার, বাল] দেশের ইন্তিহাস (প্রাচীন 
যুগ), চতুর্থ সংস্করণ, কপিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্ধ » চ.0 
11910101091, 11170160 0501010125 10 06 12011 1225, 
2170 ছ111191) ০210869, 19০3, 

ব্মশচহ্গ মজুমদ।র 

চক্দ্রভাগ! পঞ্চনদেব অন্যতম ণদী। গ্রীকর্দের আকে-, 
সিনেস্ (2১66511)65 ) ও বৈদিকদের 'মশিকণী ১ বতমান 
চেনাব নদী । কালিকাপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। 
হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন দুইটি নদী 
মিলিত ধারাই চন্দ্রভাগা। ভাতে অবস্থিত বাড়া 
গিরবন্সের দক্গিণ-পূর্ব পারের ৪৮৬৬ মিটার (১৬২২১ 
ফুট) উচ্চ তুষারস্তূপ হইতে নির্গত চন্দ্র ন্দী এ গিবিবন্েরি 
উদ্নর-পশ্চিম ধিক হইতে আগত ভাগ! নদীর সহিত 
তাগিতে মিলিত হইঘ়্াছে। এই ঘুক্তধারা চন্দ্রভাগা বা 
চেনাব নামে পুর পাঞ্জাব, কাশ্শীর ৪ পশ্চিম পাকিস্তানের 
ভিতর দিয়] প্রবাহিত হয়। আখনুরের পর ইহ নব্য। 
পশ্চিম পাকিস্তানে ঝ$ জেলার ট্রিমু-র শিকট চন্দ্রভাগা 
বিতন্তা (ঝিপম ) নদীর সহিত মিপিত হইয়াছে । এই 
মিপিত ধাপা চন্দ্রতাগা নামেই পর্সিচিত। সিধুখ নিকট 
ইহা ইরাবতী বা রাবি নদীর সহিত এবং মদওয়াপার 
নিকট শতদ্র নদী (সাটুণেজ) সহিত সংযুক্ত হইয়! পঞ্চনদ 
নামে মিথনকোটের নিকট অবশেষে সিদ্ধ নদীতে পতিত 

চন্দ্রমল্লিক। 

হইয়াছে । উৎপত্তি স্থল হইতে সংগম পর্ধস্ত চন্দ্রভাগার 
দৈর্ধ্য গ্রাফ ১২০০ কিলোমিটাব (৭৫* মাইল )। 

১৮৯০ খ্রীষ্টাকে খানকির নিকটে খাল কাটা হয়। 
ইহাতে সারা বমব জশ থাকে। সমস্ত শাখা-প্রশাখ! 
লইয়। থাপগুপির মোট বিস্ত/র ৩৮৯৯ কিলোমিটার 
(২৪৩৭ মাইল )। এই জলের সহাধতায় পশ্চিম পাক্ি- 
স্তানের লাযালপুব ৪ পিক্টবতী অঞ্চলের মঞ্চভূমিসদূশ 
প্রায় ৮০০৭ খগ কিলোমিটার (২ মিপিয়ন একর ) 
উ্বপা ভূমিতে পরিণত হইখাছে। ১৯১২ গ্রীঙগাৰে 
কাশ্শীনের স্থ-উচ্চ অণশে মারলোর নিকটে চন্দ্রভাগায় 
অপব একটি খাপ কাটা হইযাছে। ইহার জশ গুজবান- 
গযালা! শিয়ালকোট ও শেইখপুবা 'অঞকলে সেচের জন্য 
ব্যবহৃত হয । ইহাতেও সারা ব্সর জশ থাকে । 

চন্সভাগা নদী কয়েকবার স্বীয় গতি পবিবঠিত 
করিমাছে। ১২৪৫ খ্রাগ্ার্দ পর্বন্ত চন্দভাগ! মধাযুগের 
প্রসিপ। খাণিজাকেন্ত্র মুশভান শইবের পধ দিক দিখা 
গবাহিত ইইন। ১৩৯৭ খ্রাগ্রান্খ £ইতে চণ্দভাগ! এহ 
শহবের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । মুশতান 
চক্জঙাগাব তীবে মহাশাবঙটঘ বাজ] «মের শুিজড়ি 5 
সযমন্ণ্রি নিষিঠ হম । ১১শ শনাফীতে অল্ পবশী ইহা 
দর্শন করধেশ। ইহার অগুকধণে পুবীর অনাঁণ্দুবে 
কণাবকেও এক চন্ছডাগার হি হয়। তাহা এখন? 
বতমান এবং অনেকে হন করিয়া হহাকে শাঙ- 
উপাখা।নের ক্ষেত্র বপিযা মনে করেন। 

দ্ধ নির্লকুমার শন্ত, কণারকেব বিবধণ, কলিকা 2, 
১৩৩৩ বঙ্গাক ১ 1716 1711)6116] (00266০ 0] 17014, 

৬০]. &, 0860913, 1908 
উধ। সেন 

চক্রমল্লিকা! গাদা গোরের (ফ্যামিনি কোন্পোসিতী, 
ঢ910119-0501019051050 ) অন্ঠ এক্তি দ্বিবীজপরী বর্ষজীবী 

বা বভবর্জজীবী এবং সাধারণ তং বীঞ্ত্জাতীঘ উদ্ভিদ। 
ইহার উৎ্পন্ি স্থান সম্ভব৩ চীন দেশ, বর্তমানে ইহা 
পৃথিবীর সবত্র ছডাইম্ব। প়িয়াছে। চন্দ্রমলিকার ফুল 
ভারতবর্ষে অত্যন্ত জণপ্রিয়। ইহ] খুব সহজে জমিতে ও 
টবে চাষ কণা যায এবং একৰার ফুল ফুটিতে আবম্ত 
হইলে বিন ধরিয়া! ফোটে । ক্কত্রিম উপায়ে আলোক- 
সম্পাত করিয়। চন্দ্রমলিকা গাছে সারা বৎসর ফুপপ 
ফোটানো সম্ভব । ছোট-বড় বিতিম্ন আঞ্তির ও বিচিত্র 
সুন্দর বর্ণের চন্গমপ্লিকার ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। 
গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে ইহার খুব চাহিদা! আছে। 

খস্চ 



চত্্রমুখী বন্থ 

চন্দ্রমল্িকাণ পুষ্পবিস্তাম মুণ্ডক (ক্যাপিটিউলম ) জাতীয় । 
দেখিতে ফুলের মত বিয়া সাধারণতঃ ইহাকেই ফুল বলা 
হয়ঃ প্রকৃতপক্ষে ইহ! বনু ক্ষুদ্ঘ ফুল বা প্রশ্পিকার 
( ফ্লোবেট ) দ্বারা গঠি ত। বাগানে যে সকল চন্দরমলিকার 
চাষ কর! হয় তাহ! প্রধানত: ক্রিসান্থেমম নোরিফোলিয়ম 
(015৫1010018) 10111017101), ফ্রিসান্থেমম ইনদিকম 

(0.177:01) এবং ক্রিসান্থেময 'অব্নাতম (0 ০174- 

(411) এই তিন প্রজাতি হইতে উৎপন্ন হইযাছে। 
ফুলের আকৃতি অচ্সারে চন্দ্রম্লিকার নিমলিখি ত শ্রেণী- 
বিভাগ করা হয় : ১. আনিমোন ২. কাস্কেড ৩. মিঙ্গল 
৪. পম্পন ৫. কোরিয়ান ৬. ইন্কার্ভভ ৭. রিয়েক্স্ড। 

চন্দ্রমন্রিকা গাছ সাধারণতঃ শাখাকলম, দাবাকপম 
বা গাছেব চারি পাশে যে ছোট ছোট চারাগাছ জন্মায় 
তাত] হইতে বশ বিস্তা9 করে। কয়েক প্রকার চন্্রমল্িক। 
গাছেএ বংশ বিস্তার বীজ হইতে ও হয়। 

দর. কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বণোৌষধি, 
যু %) কাখক।তা) ১৯৫১১), 0915105361001 

17101105০01 1১ 091০006, 1963 
হকশবুমাণ 4% 

চজ্জমূখী লম্ু (১৮৬০-১৯৪৪ শ্রী) কলিকাতা বিশ্ব- 
শিদ্ধাপযের প্রথম বাঙালী মহিল। এম. এ. | খ্রীষ্টান 
পরিবাণে জন্ম । ১৮৭৬ গ্রীষ্টাঙ্ষে দেপাছুন নেটিভ খ্রীষ্টান 
শুল হহ5 গ্রবেশিক1 পবীক্ষাষ উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা 
ফ্রি 515 নর্মাপ খল হইতে এফ, এ. পরীক্ষা পাশ করেন। 
বেখুন স্্ুলে সে মময়ে কেশ হিন্টু বাণিকাগণকে লয় 
হইত) কিন্ত পলেজের ক্লাশগুশিতে এবপ বাধা নাই বলিয়া 
স্বীকুত হইলে ঠিশি কলেজে ভি হইয়া ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্ে 
বি এ. পাশ বেন এবং অতংপর ই-বেজী সাহিত্যে 
সম্মানের সহিত এম. এ, ডিগ্রি লাভ করেন। বেখুন 
ক্কলের কণেজ বিভাগে শিক্ষয়িতীর কাজ করিবার পর 
১৮৮৬ খ্রীষ্টা্দে কলেজটি যখন বেখুশ কলেজ নামে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালযের শাননাধীন হয় তখন চন্দ্রমুখী ইহার প্রথম 
অধাক্ষা নিযুক্ত হন। ১৯০১ শ্বীষ্টাব্ষে এই পদ হইতে তিনি 
অবসর গ্রহণ করেন। পণ্ডিত কেশ্বরানন্দ মমগায়েনকে 
বিবাহ করিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিশি দেবাছুনে শান্তিময় 
পরিবেশে জীবন যাপন করেন । 

শাপ্তি রাঘবন 

চজ্রশেখর আজাদ (১৯*৫-৩১ শ্রী) দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
পিতা সীতারাম তেওয়ারী ও মাতা জগরানী দেখীর পুত্র 
চন্ত্রশেখব ১৯০৫ ্রীষ্টাঝে উত্তর প্রদেশের অপিরাজপুর 

ভা ৩৫৩৭ 

চন্্রশেখর 'মাজাদ 

স্টেটের ভাগব] নামক স্তনে জন্মগ্রহণ কবেন। বাল্যকালে 
কাশীতে তিনি নংস্থৃহে শিক্ষ। লাভ করেন । ১৯২১ গ্র্াবে 
অসহযোগ আন্দোলনের সম আদাপতে আনীত হইলে 
ম্যাজিখ্রেট চঙ্ুশেখরকে বেত্রাধাছের দগাদেশ দান করেন। 

১৯২৩ সালে ভিশি কাশীঙে কিছুদিন লেখাপূডা কবেন। 

বাংলার বিপ্লবীদের এক প্রধান কর্মকেন্্র ছিল কাশীত্ছে। 
এখানেই রামপ্রলাধ বিন্দিল-এর মহিত চন্শেখরের পরিচয় 
ঘটে। তাহার] বিপ্রধী আদর্শের পুস্তিকা] ও পত্রিকা 
হাপাইয়া সবত্র প্রচার করিতেন । আজাদ "চাহ ঘরে 
ঘরে পৌহাইয়া দিতেন। 

বিপ্লবীদলের খরচ চালাইবার জন্য ১৯২৫ শ্রী্টাবের 
৯ আগস্ট উত্তর প্রদেশের কাকোবি নামক প্টেশ্নেব আদুরে 

ট্রেন থামাইয়া মেপ ব্যাগ লুঠ করা €য়। চন্দ্রশেখব এব্ং 
তাহার ছুই বন্ধু বাতীত সকলেই পরবে গ্রেফতার হন এবং 
রামঞ্সাদ বিশ্িপ, বাছেন লাহিডী, 'আাসফাকুলা ৪ 
বৌশনপালের ফামি হয়, অন্তেরা ছীপাস্তবিহ হন। 
আজাদ বোম্বাইয়ে পপাইযা যান। সেখানে তিনি কুলির 
কাজ করিয়া জীবিকা নিবাহ করিতেন। পরে উত্তৰ 
প্রদেশে ফিবিযা আসেন এব” পরী কালে বিখাত 
ভগৎ সিং এব সহিত একযোগে হিন্দস্বান সোত্যাপিস্ট 
রিপাব্পিকান দশ সংগ*নে আন্মনিষোগ কবেন। 

শাভোব-ষডযন্গ মামলা (১৯২৯ তরী) ভগং সিং প্রমুখ 
নেডবু'্দ বন্দী হইলে হিন্বস্বান সোশ্তালিস্ট রিপাবলিকান 
দলের পরিচালন] ও পুনগঠনের দায়িত্ব 5ন্দশেখর আজাদ 
গ্রহণ কবেন। পাহোর-ষডযপ্ধ মামলা প্রতিশোধ 
গ্রহণে* জন্ন বভলাটকে হ-লার চেষ্টা এ পুনগঠিত দলের 
প্রথম কাজ হয। দিলীর নিকট বড লানের স্পেশাল 
ট্রেনে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বব মাসে কষেকটি বোমা 
পড়ে। তাহাতে ট্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হইল বটে, কিন্ধ বড 
লাটের গ্রেহে কোননধপ আঘাও পাগে নাই। চন্দরশেথব 
এবাব সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের চেষ্টায় ত্রতী হন। ১৯৩০ 
খীষ্টাব্ের ৬ জুলাই তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি 
রাজনৈতিক ডাকাতির তদন্তকালে ব্রিটিশ সরকার তাহার 
সংকপ্পের কথা জানিতে পারেন । কষেক ধিন পরে তাহার 
এক ঘনিষ্ঠ সহকম্মী গ্রেফতাব হণ এবং পুলিশ দিশীতে 
একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার কবে। চন্্রশেখব 
গোপনে পাঞ্জাবে চপিয়া যান এবং সেখানে ভাহাব 
রাজনৈতিক কর্ম তৎপপ্তা অব্যাইভ থাকে । পুলিশ বহু 
চেষ্টা সত্বেও তাহাকে ধবিতে পারে নাই । তবে তাহার 
বছু সহকমী এই সময় ধরা পড়েন। বিপ্লবীদের কষেকটি 
ধন্দুক-পিস্তলের ডিপো এবং বোমার কারখানাও পুলিশ 

২৮৯ 



চজ্রশেখর মুখোপাধায় 

খুঁজিয়! বাহির করে। ইংরেজ সরকার তখন দ্বিতীয় 
লাহোর যভযন্ত্র এবং নয়ারধিল্রী-ষভয্র নামে ছুইটি মামলা 
রুজু কব্নে। চন্দ্রশেখব যর্দিও এইনব মকদ্দমার মুখা 
আসামী হিশেন তথাপি পুলিশ তাহা নাগাল শাষ নাই। 
তখন সবকাব ঘোত্বণা কবেন, ফেরাবী চত্দশেখবকে জীবিত 
অথবা মৃত অবস্থা ধধিষ| দিলে দশ হাঙ্জার টাক| পুরস্কার 
দেএযা হইবে। 

১৯৩১ সালের ২৭ ফেঞ্ুযাবি এশাহাখাদের আল্ফেড 
পার্কে চন্দুশেখবকে পুলিশ খিবিযা কেলে । সেখানে ভাহাব 
আর একজন সইকমী ছিলেন। জোব করিয়া তাহাকে 
সরাইযা দিয়া চন্দশেধব একটি গাছের আড'ল হইতে 
গুলি ছু'ঁডিতে থাকেন । প্রায় বিশ মিনিট লডাহযের 
পর মাজা পুলিশেব বভ গুপিতত বিদ্ধ হইযা গ্রাণত্যাগ 
করেন। শ্বাধীনণতা লাতের পর ম্যাণ্ষেড পাকে এই 
বীব বিপ্লবীর মণ মৃতি স্থাপিত হইয়াছে 
দ্ধ ২ 0০ 1৭1010091,171509 0] 086 17584071, 
1৮100211676 70117050১০1 (11, 09100091963 

কমা পাশগুপ্ 

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২ শ্রী) নিবাস 
নদ্দিযা। বালাকালে চটোপে সস্বৃত পঙেন। প্রেসিডেন্সি 
কঙলজ হইতে বি. এ (১০৭২ শ্রী) পাশ করার পর 

কিছুদিন শিক্ষক ৩1 করিণ] বি. এল, (১৮৮০ শ্রী) পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া খহবমপুরে গুকালটি করিতে থাকেন, কিন্ত 
তাভাতে সাফ্প্যপাভ করিতে পারেন নাই বলিষা একাপতি 
ছাডিযা *দণ | মহারাঙ্গ|! যণীন্চন্্র নন্দী চন্শেখরকে 
'আমুতা মাসিক পঞ্চাশ টাকা বুত্তি দিক্সাছিলেন । অক্প- 
মৃত থম! পরীর স্মরণে চন্দ্রশেখর তাহার নিখাত গ্রন্থ 
উদ্ন্রাস্থ প্রেম” রচন। করেন। চন্দ্রশেখর বাংলা সাহিত্র 
যশস্বী প্রবন্ধলেখক | বিশিন্্র মাসিক পত্রে তীাব বহু রচন! 
প্রকাশিত হইয়াছিল। রুবীন্দ্রনাথ-সম্পার্দিত বেঙগদর্শনে। 
তিনি নিঞমিতভাবে সাহিত্য সমালোচনা করিতেন | চন্দর- 
শেখখের গ্রস্বাবলী : 'মসলা-বাধা কাগজ”, উদত্রান্ত প্রেম! 
(১৮৭৬ খরা), “সারস্বত কুগ্ (১৮৮৬ শ্রী), শ্ত্রী- রিশ্ত 
(১৮৯০ শ্রী), 'কুগ্রপতীর মনের কথা” (১৯০২ শ্রী), 
'ঝসগ্রন্থাবলী” (১৯০৫ খ্রী)। 

বিলিতকুম।র দত্ত 

চজ্াশেখর, শশিশেখর অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষ পাদে 
এই দুই ভ্রাতা (1) উতকু্ট পদ রচণা করিয়াছেন। কেহ 
কেহ মনে করেন যে শশী ও চন্দ্র একার্থবাচক বপিয়া 

চব্বিশ পরগনা 

এই ছুই শাম একই কবির । অনেকে মনে করেন ইহাদের 
জন্মগ্থান বীরভূম জেলার কীাদডা গ্রামে। পাকল্পতর'তে 
ইহাদের বচিত কোণও পদ ধুঠ হয় নাই, তাই মনে হয় 
ইহারা বৈষ্বদাসেব পরধতী। 

বিমানবিহারী মন্ুমদার 

চক্জাবলী বাপার বৈষ্ণবসমাঙ্জে পমিন্ধা, পরুষের 
সহচখী বৃণ্ধাবনের একজন প্রধানা গোপী। ক্ফঃপেষের 
অভিলাশিণী ৯প্রাবশী শরাধাব তপন্গশ্ববপা | চন্দাণপী 
ও প্রবাধা লিকষ্ের নি লাপ্রমা। উভবেই নিতঠ্যসৌন্দর্ধে 
ও পৈদগ্ধা প্রতি গুণবাশিতে হফের সহিত 
এলনীযা1 ছিপেন ( উচ্জ্ণনীলমণি, তরিপ্রিযাপৰ রণ 2২ )। 
চগ্রাব্লী 9 বাধাব মধ্য পবম্পরেব পতি অসহি শার 
মনোভাব বৈষ্ণব নাটকে ৭ অপকারগ্রস্থে +৮র পরিমাণে 
দেখি." পাচা যাখ (খিদ্ধ মারধর নাটক ৭ম অঙ্ক, 
উজ্জ্ব শীশমণি) মাণগ কর্ন )। বাপপকাখাপ শা বু1তা%৭ 
অগজ চণ্ভাভ ইহার পিল। ঠাব এাশাব শাম াবতুনতী 
৭ স্বামীব নাম গোবর্বনমন্্র। 

ণ শীপাথ পে শ্বাঙী 

চব্বিশ পরগনা ১১০৩১ উণ্ব হশল* ২৩০১৩ উন্ব 
৪ ৮৮২ পুর হইতে ৮৯০৬ পরে অনঙ্থি 12৮ বাঙগব 
একটি জেলা । এই জেখাব দাখাণ কঙ্গাগসাগব, গার্সে 
৪ পশ্চিমে ফখাধ্মে ইচ্ছান তী কা।শিন্পী লি গুগশি নবী, 
উন্নত শরিণা জেলা । সদপ্গ বা মাশিপুব, বসিব্হা» 
বারাসত, বনগ।, বারাকপুর এব, ডাদ্শুগঠাবপার এই 

ছযটি মংকুমা, ৪৯টি থাণা এব ৪১১টি মৌজ। 
লইয] এই জেশাটি গঠিত। ইহা শার*ন ১৩২১২ বর্গ 
কিলোমিটার (৫২৮৫ বর্গ মাহশ)। 

এই জেলার নদীগুপি প্রধানত: গঙ্গার শাখা বা 
উপশাখা। বর্তমানে হাব] মূল নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
অতি অরিয়নাণ অবস্থায় প্রবাহি ত হইতেছে । প্রধান নদী 
হুগলি, বিছ্াৰবী ৪ ইছামঠী। ঞ্েপাপ উত্তরাংশের 
নদীতীরে পলি ছারা গঠিত স্বাভাবিক বাধ দেখা যায। 
দক্ষিণাঞ্চলে ব! সুন্দরবনে বহুসংখাক খাডি, ব-্থীপ, খাপ 
ইত্যাদি আছে। বিদ্যাধবী পূর্ব দিকে ক্যানিং-এর নিকট 
মাতল! নদীতে পড়িতেছে। পিয়ালী ইহার একটি শাখা। 
জেলার পূর্ব দিকে প্রবাহিত ইামত্ী একটি গুকত্পূর্ণ শী । 
ইহার শাখা যঘুনা গোবরডাঙাব নিকট ছেলাষ প্রবেশ 
করিয়া স্বরূপনগরের নিকট ইছ্ীমতীর সহিত মিপিত 
হইয়াছে। কাপিন্নী যমুনা] হইতে বাহির হইয়া বায়মঙ্গপ 
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মোহানায় পড়িয়াছে। হুন্দরবনাঞ্চলে মুড়িগঞ্গা, সপ্ুমুখী, 
মাতলা, গোসাবা, হরিভাঙ।-- এই মোহানা নর্দীগুলি 
বিখ্যাত । 

জেলার মৃত্তিকাকে দে শ্লাশ, এটেল, বেলে ও নোন। 
এই চাপি ভাগে নিভঞ্ত করা যাষ। 

চব্বিশ পরগণাবণ জপবাদুতে দর্ষিন পশ্চিম মৌন্ুমী 
বামুর প্রভাব সর্বাধিক। শীতকাপীণ গড উত্তাপ ২** 
সেটিগ্রেডে (৬৮০ ফাবেনহ।ইট ), সমুদ্রতীবে ২০*৭০ 
সেট্টিগ্রেড (৬৯৪০ ফারেনহাইট ), গ্রীঙ্মেৰ গভ উত্ধাপ 
২৯৫০ সেন্টিগ্রেড (৮৪* ফাবেশহাইট )। বর্ধা কাশে 
তাপমান্থাব অল্পই পরিবতণ হয। 

বাৎসরিক গড বুষ্টিপাতেব পরিমাণ দক্ষিণে ১৫০০ 
[মপিমিঢার (১০০ ইবি) হঠতে ঞমশঃ বশিঘ। উবে 
১১৪০ মিশিমিটাবে (৫৭ ইঞ্চি) পরিণত হয। বুষ্টপাড 
সাধারণ ওঃ আমাট, আবণ ও 'ভাদ মাসেই বেশি। 

স%ম »-াব্ধী তইত্েই এই স্থানে ইত্হান জান 
এব) কি০% ১৪৯৫ খবষ্টান্ধব পাব ইহার বিশদ ইতিহাস 
পা১।ডুর্দধুব শাইণ ই শাকবণীনে ঈহি খিত হভযাছে 
0২ “হ জেল সপ্রএ1ম সবকাবের অপ্থরপ্ি ছিল ১৭৫৭ 
থগাষে পশাশব গর পর মীর জার কোম্পানিকে নিধি 
পা9ভেৰ পাবকু* খেলার বণমান আবননের এক *চাশ 
৬1১৭ ৪1খধাবি ছায়া দেন | এই সমাথ হহ] চব্বি*ট 
সহ 1 1 পরগনান বিপু ছিপ বলিয়া উহ” নাম চব্বিশ 
পপণগন ০৮ [হয উনবি"শ শতাজীতে নদিষা «খশোহবের 
কছেকট পলণত। ইহাব সহিত থু হয % কলিকাঠাকে 
"ও চজশ! হই পথক করা হয। ১৯৪৮ সাপে ভাবত 

বিশাগের পণ নদ্যা ্লোব বনশা1 খিভাগেব ৩টি থানা 
ইহার সহি ত ঘুঝ হইযাছে। 

১৯৬১ খ্বীটাদর গানা দন্বলাবে পেপার লোকম'খা 

৩১৮০৯১৫ জন । প্রতি খা কিশোমিশাবে জনবসতধ 
ঘণত্ব ৪৩০ (বর্গ মাইলে ১১১৮) । লোকমথ।াব গাম ১৫ 

কষিকাযে নি৭গ 1 হার পখেহ শিল্প ও বাব্সাধ বাণিজ্যে 
নিযু্ত গোকসংখ্য। উদ্লেখযোগা । মহন্ত, বনজ লম্গদ এব 
থনিজ মম্পদ আহরণে নিধুপ্ত শোকের সংখা ও কম নলে। 

জেলার রুষিজ ভূমির পরিমাণ ৭৫৩০০০ হেকুর। 
১৯৬১ গ্রীষ্টান্জে দৌ-ফসশী জমির পরিমাণ ২০০৩ 
হেক্টর ও পতিত জম্রি ৩৭৬০০ হের ছিশ। চাষের 
অযোগ্য জমি ৯৫১০০ হেক্টর! কৃষিজ দ্রব্যের মধো 
ধানই প্রধান। ইহা প্রায় ৫৭৫৯০ হেক্টর জমিতে 
উৎপন্ন হয়। ইহার পরেই পাট ও তৈশবীজ উল্লেখযোগা। 
কষি ভিন্ন অন্যান্য কার্ধে বাবহত জমির পরিমাণ ২৫৯০০০ 

চব্বিশ পরগন৷ 

তেক্টর। বনাঞ্চল প্রায় ৪১৭২ বর্গ কিলোমিগার ( ১৬২৯ 
বর্গ মাইল ) অধিক।র করিয়া আছে। ম্বনদরবণের জঙ্গলে 
শিমুল, হুন্দরী, গরান, কেডা, হিগাপ প্রড়তি গ'ছ 
আছে। 

চব্বিশ পরগনায় পশ্চিম বগের মবাধিক শিল্পের সমাবেশ 
হইলাছে। নদ্দীৰ তীরবতী অথ শিলপগুনলি গডিযা 
'ঠিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের শতববা ৭০টি চটকপ এই 
জেলায় অবস্থিত। জেলায় ১৩৯টি প্রণাণ কাপডেব কল, 
রাসাধনিক শিল্পের কারখানা ১৩৩টি, চর্মন্ন্ন ৭৮ট, রবাব 
শিল্প ৩৩টি, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখান| ১১৩টি এব” গ্ধিদা 5 
দবের প্রপ্ত তকাবা শিল্পের উলেখযোগা প্রর্দান ১৯৫টি । 
থতদ্বিন্ন কাগজেব কল, আমবান তৈষাবি, ছাপাখানা, 
দিয়াশশাই শ্পি, বৈদুতিক শিল্প প্রতি মাছে। 

এই জেলার পরিবহন ব্যবস্থা আশাবাএক ণতে | সমগ্র 
জেলায় ৩০*০ কিল্োমিঠার রেলপথ আছে । পশৈহাটি 
ণ্কটি ব্ড রেপ জন্শন। বাচডাপাডায রেলের হছিন 
মেরামন্দের কারখাণ। আছে। 

জেপাম প্রাথ ১৭৩১ কিলোমিচার পাকা বাস্থা আছে, 
'ভগ্গধো ডাযগুহারবাব বধোড ৪ বধাবাবপুর ট্াঙ্ক রেড 
গধান। বাবাপত বদিবচাঢ রোড, যশোর বোড, মাওলা! 
প্োড হওাদধি৪ উল্লেখযোগ্য । জাতীম ডক ৩৬ 
( কশিকা শা শ্িনিঞুডি ) এব” ৩৫ (কক্কাতা বন?) এই 
জেলার মধা ছ্িথা গিযাহে। প্রপান বাস্তাগুশিঠৈ বাস 
চণাচশেপ ব্যবস্থা আছে) গ্রাশাঞ্চলে গোঃব গাডি এর, 

নৌকাই সম্বল। 
দরে) সুপ্রবন্রে মাধ) ও ৮ গণ ডিনটি গুধান 

জশপ পর ছ্থাধা চব্বশ পরগনা কলিকাতার সহিত হণ । 

পোর্ট ক্যানি মাতশা নদীর তীবে অবস্থত একটি বব। 
জেলায় শিক্ষিত পুবস্ধর হাব শতকণ। ৪৩৯, 

ধ্লীলোকেধ ১৯৩1 জেলার বিশবিদ্যালত্েব সংখ্যা ১ 
বখশেজেবসখ্যা ৯» ও বিদ্যাশবের সা! ৫৩১৫। কাশাণতে 
বিশ্ববিদ্ভাপখটি অবস্থিত । ইহ] কৃষি শিক্ষার জন্য বিখ্যাত 
জেলার মধ কনিকাতার দর্শিণাঞ্চলে আশিপুবে অবস্থিত । 

চব্বিশ পরগনার কষেকটি উদ্দেখযোগ) হান নিজে 
দেওযা হল 

আগরপডা-- কলিকাতা হইতে ১৩৬ কিশোণ্মিচার 
(৮২ মাইপ) দূরে অবস্থিত। এখানে তাবাপুকুরের 
পীবের আস্তানায় সপ্াহব্যাপী মেলা হয়। ভাটপাডা বা 
শট্টপন্লী -বাংল' দেশের সংস্কত চার প্রধান কেন্দ। 

পানিহাটির নিকট ধাঠালপাড়া-- বন্ধিমচদ্দের জন্মস্থান । 
খডদহ-_ কপিকাত| হইতে ১৯ কিলোমিটা (১২ মাইল) 
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দুরে অবস্থিত একটি বৈষ্ণব তীর্থ। এখানে চৈতন্য 
মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ আসিয়! বসবাস করেন। 
রাসযাত্রা, দোল-পুণিমা ও মাধী পূিমায় মেলা ইয়। গবিফা 
গ্রাম-_ কেশবচন্দ্র সেনের জন্মস্থাণ। গোসাবা-_ একটি 
আদর্শ $ষি উপনিবেশ । ঘুটিয়াবী-শরি+-_ কলিকাতা 
হইতে ৩২ কিলোমিটার (২০ মাইল )দূরে মুসলমাণদের 
একটি তীর্থস্থান (“ঘুটিযারী-শরিক' &)। জযণগর মজিলপুব 
কলিকাতা হইতে ৫* কিলোমিটাব (৩১ মাইল) দক্ষিণে 
শিবনাথ শাস্ত্র জন্মস্থান । এখানে দোল উপলক্ষে ১৭ দিন 
বা।পী মেলা হয়। টিটাগঙ- কাগজেব কলের জন্য 
খ্যাত, এখানে বিশালাক্ষীর মর্শির আছে। দেগঙ্গা - 
কলিকাতা হইতে ৩৩৬ কিলোমিটার (২২ মাইল) 
দুরে, প্রাচীন গ্রীক হীঙহাসে গাঙ্গাব্দাই (গগাঙ্গা বিদাই' 
ও চন্মকেতুগড' ধ ) বলিয়া উলিখিত | 

গঙ্গাসাগর-_ একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান | ( গঙ্গা 
সাগর? ছ)। মন্দিবাদির মধো কালীঘাটের মন্দিব প্রসিদ্ধ 
( কাপীঘাট? দ্র )। অন্বান্ত মন্দিরের মধ দক্ষিণেশ্বরের 
মন্দির, কাঁচঙাপাডাব কৃষ্ধরাখের মন্দির, ফুশিয়ার পাটের 
মন্দির বিখা ত। 

দ্র শিব্প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চব্বিশ পরগনা ও কলিন্গাতা, 
কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাবব ১ পুববঙ্ষ রেলণথ প্রচাব বিভাগ, 
ধাংলাষ ভ্রমণ, প্রথম খপঞ্চ খিতীয স'গ্করণ, ১৯৪০ ১ 4৯. 
1%010109, 19156701 1111200907 24 10121165, 1951, 

08100681054 51 00০010526০0 ৮৮০৩ 

30176915006 9£96561001 4805000% 

0810005, 1995. 

সৌমা নন্দ চ্রাপাখ য় 

চম্প। (আনাম) ইন্দোচীনের পূ উপবুলে যে দেশ 
এখন ভিযেৎনান শামে পরিচিত তাহার মধ্য ভাগে, উপুর 
আনাম নামক প্রদেশে, প্রাচীন কালে হিন্দু ইপশিবেশিক- 
গণ চম্পা নামে এক রাজা স্থাপন করিযাছিলেন। দ্বিতীয় 
অথবা তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে উতৎ্কীর্ণ সন্ত ভাষায় এবং ভারতীয় 
অক্ষরে লিখিত একখানি শ্শিলালিপিতে শ্রীমার নামক 
এক রাজার উল্েখ 'আছে। এইকপ আর৪ তানেক 
পিপি এবং চীন দেশের ইতিহাস হইতে এই হিন্দু বাজোের 
বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। উত্তরে চীন ও আনাম 
জাতি এবং পশ্চিমে কম্বুজ দেশের আক্রমণ হইতে আস্মরক্ষা 
করিষা পঞ্চাশ গ্রী্া পর্ধন্ত এই রাজ্য স্বাধীন ছিপল। 
তাহার পর আনাম জাতি এই দেশ জয় কবে এবং চম্পা 
রাজ্য ধ্বংস হয়। শঙ্কু বর্মণ, সতা বর্ধন, উত্ত্র বর্মন, 

[9007,, 

চ্স্পু 

হরি বর্মন প্রভৃতি অনেক পরাক্রান্ত বাজা এই দেশে গ্রবপ 
প্রতাপে রাজত্ব করিতেন । শারতের ভাযা, শৈব, বৈশ্ঃব ও 
বৌদ্ধ ধর্ম, সামাজিক পীতিনীতি, শিল্পকলা ও শাসনগ্রণালী 
এই দেশে প্রচপিত ছিল। এখানে বহুদ'খ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ 
মশ্িব এবং দেব দেবীর মুতি প্রাচীন ধর্ম ও শিল্পের সাক্ষা 
হন করিতেছে । এ দেশে যে বেদ, ষড দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, 

পাঁণিনীয় বাাকরণ ও কাশিকা বৃর্ডি, শেব আখান ও উত্তর 
কপ্প এবং রামাঘণ, মহাভারত, কাবা ৪ ধর্মশাঞ্থের পঠন- 
পাঠন প্রলিত ছিল, শতাধিক মংস্কৃত পিপি হইতে তাহার 
প্রমাণ পাণয়া যায়। উত্তর হইতে দক্ষিণে এই রাজোর 

চারিটি প্রদেশের নাম ছিশ অমরাবভী, বিজষ, কৌঠাব ও 
পাওুরঙ্। 
দ্ধ 1,০1৬[)]10001001, /1616101170101% 0010716ও 
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ল শাটল অলুমব।র 

চম্পারন সত্যাগ্রহ স্যাগহ ও 

চল্পু গগ্ঠপদ্ভময সস্বও কাব্য। চ্পুবাবেোর চণেখ 

দণ্ডীব কাব্যাদশে অগ্ভম শঙড়ে পাবা খান বতমানে 

খ্ষ্টায় দশম খতকেএ পুরে রচিত বোন চক্পুকাবেণ 
নিদর্শন পাওয়া যাস শ।| উপলগ্/মান চম্পুকাবে)র অণে) 
প্রধান প্রধান কয়েকখানিব সশিপু প্রি শিম পদ 
হইতেছে। 

ভ্রিবিক্রম তটব নন্চন্পৃ" বাধমযন্থী কথা? প্রাচীন এম | 
খ্রীষ্টায় ৯ম ১০ম শতকের কোনও মরে ধ্রিবিঞ্মভটু 
জীবিত ছিলেন । “নপচল্পৃ* মহা তার এব কাহিনী অবপন্থনে 
সা উচ্ছ্বান'-এ বচিত। এই গ্রন্থ ছার্যক ও দুগ্ধ» শব- 
বতল। হহাতে বাণ ও স্তবন্ধুর পচনার প্রভাব আছে বপিয়া 
মনে হয়। 

দশম শতকের অপর একটি চল্পু জৈন পোমপ্রভনুরির 
আট “আশ্বাম-এ রচিত “যশস্তিশকচম্পু' | অবগ্তিবাজ 
যশোধবের পরীর চক্রাত্তে রাজার মৃত্যু ৪ বারংবার জন্ম 
এবং পরিশেষে পুনর্জন্মরোধের কামনায় তৎকর্তক জৈন 
ধর্ম অবলম্বনের কাহিনী আশ্রয় করিয়া ইহা বচিত। 
সোমদেবের রচনায় বাণভট্ের কারীর প্রভাব লক্ষণীয়। 

জৈনগণের ন্যায় গৌভীয় বৈষ্ণবগণও স্বীয় মতবাদ ও 
কৃষ্ণভক্কি-গ্রচারের উদ্দেশ্তে কয়েকটি চম্পৃকাব্য রচন! করিয়া- 
ছিলেন। ৭০টি 'পুরাণে' রচিত জীবগোম্বামীর 'গোপান- 

২৯২ 



চস্বগ 

চণ্পৃ'র পূর্বার্ধে কৃষ্ণের বুন্দাবনলীলা 9 উত্তরার্ধে মথুরা ও 
দ্বারকার লীল! বণিত হইয়াছে । কবিকর্ণপুরের ২২ স্তবকে 
বচিত “আনন্দবৃন্দাবনচম্পৃ'র বিষযবস্ত +ষ্ের বুন্দাবণস্থ 
নিত্যপীল!। 

খরীষটাম় স্চদশ শতকের বাণেশ্বর বিদ্যালকাবের “চিত্র- 
চম্পৃ'তে বাংশার খগার হাঙ্গামার প্রাচীনওম সমসাময়িক 
বিবরণ পাওয়। যায়। 

স্ারখ৪ন, বন্দ [পালায় 

চন্বল যমুনার প্রধান উপনদী মাউ শহরের নিকটে 
২২০২৭ উত্তব ও ৭৫০ ৩১ পূরে অবস্থিত ৬০৫ খিটার 

( ২১৯ ফুট) উচ্চ জনপাও পর্বতে উৎপন্ন হইয়া 
মধ্য প্রদেশে ৩১২ কিলোমিটার ( ১৯৫ মাইপ ) অতিক্রম 
কবিবাপ পর ইহ] বাদপুতাণায় গ্রবেশ করিয়াছে । বিদ্ধ 
পরত হইতে নির্গত চম্বলা ও শিঞা] ইহার প্রধান উপনদী | 
রাজপুঠানায় চগ্ধল নদী একটি মাপভূমির মধো ৪৮ 
বিলোমিচার (৩০ মাইপ) প্রবাহিত হইবার সমযে খর- 
,লাভা, কি শহবের নিকটে ইভা গ্রশল্ত ও শাস্ত রূপ 
ধাবণ করিয়াছে। অতপর দর্ষিণ হহতে কালীসিন্ধ ও 
পাধতী এবং পশ্চিম হইতে বনাস্ আসিখা হহার সহিত 
মিন৩ হহযাছে। অঙঃপর স্র-উচ্১ শিলাপ্রাটীর ভেদ? 
ববি হই] দোলপুর শহরেব দক্ষিণে সম ৩প ভূমিতে €বেশ 
করিয়াছে | নদীতীর অমথা কন্দবের ছাওা হিম্নবিচ্ছিনন, 
»হার কোন কোনটি ২৭ মিটার (৭০ ঘট) পধন্ত গগার 
৪ ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) পধঞ্ত দ্রীঘ। উৎপত্তি 
স্বন হইত ১০৪* কিশোমিটার (৬৫৭ মাইল ) পণ 
আকরাম করাব পর ইহা এটাওয়! শহরের ৩৮ কিলোমিটার 
(২৫ মাহপ) দক্ষিণ পশ্চিমে যমুনা! নদীর সহিত মিপিত 
হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য শদীব ন্যায় চ্ছল নদীতে 
বর্বাকাণে প্রচুখ জশ থাকে । কিন্তু অন্য সময়ে ইহা অি 
ক্ষীণকায়] হইয়া পড়ে । ৩খন সমগ্র অঞ্চল শুষ্ক হইযা 
যার। ফলে এই অঞ্চলে ব্ধাকাল বাতীত কুষিকায 
সম্ভব নয়। অঞ্চলটিকে জলসিঞ্ি৩ করার জন্ত ১৭৫৪ 
খা্টা্ধে সেপ্টাল এয়াটার আ্যাণ্ড পাপুযার কমিশন এল 
পরিকল্পনা অনুসারে চম্বপ নদীতে তিনটি বাধ ৪ একটি 
বাবেজ নিগিত হইবার কথা আছে । অষ্টমান করা যে 

ইহার ফলে বৎসরে প্রায় ৫ পক্ষ হেক্টর (১১ লক্ষ একর) 
ভূমিতে জলদেচনের দ্বারা ৪৮২ লক্ষ মেট্রক টন (৪ ৭৫ 
লক্ষ টন) খান্শশ্য উৎপন্ন হইবে। তৎসহ ৩০১০০, 
কিলোওয়াট বৈছ্যাতিক শক্তি উৎপম হইবে, এইরূপ আশা 
করা যায়। 

চনক 
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চরক শাবতীমম আঘুর্বেদিক চিকিৎসা গ্রন্থ । ইহার 
রূচয়িভার নাম চরক" বলিয়া গ্রশ্থখাণির নায় ৪ “চবক- 

মংহি তা” খা সংক্ষেপে চরক । ভার ৩বর্ষে প্রাঈীন কাপ হঈতে 
কায়-চিকিৎসা ও শল্য শাপাকা চিকিৎসা না.ম যে দুটি 
ধার] চলিয়া আদিতেছে তাহার প্রথমোক্ত ধার।টির অন্যহম 
প্রণতক আন্বেয মুনি। আরেয়ের অগ্রিবেশ, ভেড, জাত কর্ণ, 
পরাশর, ক্ষাণপপাণি ও হাবীত নামে ছয় জন প্রস্দ্ধি ছাত্র 
ছিলেন। এ ছয়জন খবিই নিক্ত নিজ পামে এক একখান 
চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু যথাযথ সব ওস্ব এখন 
পাওয়া যায় না । আলোচ্য চরকস'হিতা'খানি “অগ্রিবেশ- 
স'হিভা'রই সংস্কৃত রূপ । এই গ্রন্থের অশ্বিশ্ষে আহে 
ও অগ্রিবেশকে বস্তা ও আোতা রূপে উল্লেখ করিয়া 
রচিত দেখা যার। গ্রন্থে আভ্যন্তরীণ বচন হইনে জানা 
যায অতি বুদ্ধিমান চবক অগ্রিক্শে রচিত গ্রগ্থখানির অম্পষ্ঠ 
পা সণক্ষিপু বিষ্যকে স্পষ্ট ও বিস্বৃত এব* অতিবিস্তত ব্ন্ষিকে 
সক্ষিপ করিখা সম্পূণ নৃতন রূপ দান করাষ গৌরবধুদধি 
করিয়াছিশেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই প্রস্থথানি চিরক- 
স"হিতা" নামে গুলিদ্ধি লা করিযাছে। এই অনস্থঙ্নের 
'অধিকাক্মী মহর্ষি চরক যে কে ছিলেন তাহ জ শা যায ন|। 
রাজ৩রপ্গিণী” গ্রন্থে উল্লিখিত কপিলবলের চরক উপাধি 
দেখিয়া কেহ কেহ চরকস*হিতা"কার বলিথা অনুমান 
করিম গন ১ তিশি সম্রাট কনিক্কের সভাপশ্ডিত ছিলেন । 
বর্তমাে উপবন্ধ চরকসংহি ভা” আচার্য দুঢবপ চরকের পুনঃ- 
স্কৃত। এই গ্রন্থের সিদ্দিস্থানের সপ্তদশ অধ্যাথের পরব 

অণ্শাট তাহাগই রচিত। সম্ভবতঃ এই অশটি নষ্ট হইয়া 
গিয়াছিল অথবা ছিল শা। কেহ কেহ দঢবকে কপিলখলের 
পু বলিয়া অঞ্মান করিযাছেন, সপ্তবনঃ উত্য নামে বল 
যুক্ত থাকাই ইহার কাধণ। কিন্তু কপিলবপ দুবলের পিতা 
হইলে এবং "িরকসংহিতা'র রচযিতা হইপে ঘৃ১বল 
শিশ ই কপিলবশের নাযোলেখ করিতেন । এইসকল 
তথ্য হইতে শ্ম্ুমিত হয যে স'হিতাকার মহর্ষি চরক 
এই চিকিৎসককুলের গোত্রপ্রবতক ছিলেন এবং তদীয় 
ংশধব্েবা চরক উপাধিধাবী ছিলেন। দূঢবল চরক ব্যতীত 
এই বংশীয় অপর কেহ ইহার সংস্কার করিয়াছিলেন কি না 
তাহা জানাযায় না। 

চরকসংহিতাকে আটটি ভাগে বিভক্ত কর হইযাছে। 
সৃত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান, শানীবস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, 

৪৩) 



চবরক 

চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান,। ও সিছিস্থান। এই আটটি 
স্থানের বক্তবা বুবিবার জন্ত তিন প্রকারের নির্দেশ দেওয়া 
আছে। গুকু-হ্ুর) শিরা-ছৃর ও গ্রতিসস্কাণ সম বা একীথ 
সুত্র। অর্থাৎ কোন হেতু না দেখাইয়া যে অংশ আদিষ্ট 
তাহাই গু€স্থর, প্রশ্র ও উত্তবের ক্রমে সাজাইয! যাহ 
নির্দি্ই তাহাই শিষা স্বত্তর এবং উভধ ধাবা সমম্থয় বিধানের 
জন্য সব ধিক বিবেচনা করিয়া যাহা উদ্লেখ হইযাছে 
তাহাই একী শ্া্ধ বা প্রতিসণক্কারক শুত। 

সমগ্র গ্রঞ্থেব বচণাশ্লৌতে বিশেধ টৈপুণা লঙ্ষিত হর। 
প্রথমেই সুত্রস্থানে খশিজ, উদ্ভতিজ্ঞ ও প্রাণীজ তেধে 
দ্রব্যবিজ্ঞান অঠিহিত হইযাছে। খনিজ দ্রব্যগুলিকে 
পুনখায পৃযকভাবে ক্রমবিন্যস্ত করা হহযাছে। এইরুপে 
উস ধ্রবাগুলি৪ বনম্পতি) বুক্ষ। বীক্ঘব, ও ওষধি _ 
এই চারি ভাগে বি করা হইয়াছে । তাহা ছাড়া! 
প্রত্যেকটি এব্যকে বিভিন্ন শবের ছারা উল্লেখ করিয়া 
বপ্তব ছাস্তি নিবরাস কণ। ইইযাছে। দ্রপ্যগ্ুণির বোগ- 
অপনোধনে উপযুক্ত প্রয়োগ, মিশ্রণ ফল ও ক্রিয়া" 
গুতিক্রিযা বিশা হাণে বানা করা হহযাঙে। প্রাণীজ 
পর্যগুলি,ক তিন ভাগে বি কবিযা জরাধুজ, 'অগ্ুজ, 
৪ খ্েদদ বলিকা বণনা কণা ইইযাছে। সেই ত্রিবিধ 
প্রাণ জ «বে)ব আবিঙাব, প্রকৃতি, অধস্থান এবং অন্ত 
প্র নবাব দেছং জীনপ্ত ৪ মৃত 'অবস্থাঘ প্রবিষ্ট হইয়া কিৰপ 
ফঞ্ষ। ৪ প্রঠিক্রিযা হই কবে তাহাবদ বিস্তুত পরিচয় 
দেখা হহযাছে । 

থিভীয় শিদানস্থান। এখানে ব্যাধির পণ বা 
পরিচয় পঞুবা । কোনও ব্া।ধি কাণণ বিশা কাধকপে 
লক্ষণ প্রণাশ কলেশা) ষেহকারণগ্ুণি কিক্ূপে 'অগলন্গান 
করিতে হব, শাহার খৃখ্য ও গৌণ কারণ কিকুূপে নিহিত 
থাকে এব স ক্ুমিত হষ, প্রসর্পিত হয় পরিবহিত হষ, 
স.কব কপ বারণ করে, মুখা লক্ষণ প্রকাশ পাখা পরে 
গৌখকে প্রণান করিণা মুখাটি অন্তর্থিত হয়, অপরের সন্ত 
সাদৃশ্য থ।কিলেও কোন স্থানে তাহার স্থাতন্্য বঙ্দী করে_ 
এ সমন্তের বিশদ পণিচথ এই নিদানস্তানে প্রদক হইয়াছে। 

সতী, পিমানস্ান | এই বিভাগে মানবীয় দেহ ৪ 
মনের পরিচয় দেঞযা হইয়াছে । তোৌঁতিক দেহ ৪ যনের 
উপাদান, ক্রিযা-প্রতিক্রিয়া, পরিবেশ, আচরণ প্রভৃতি 
বোধের জন্য তৌগোলিক অবস্থান, ভূমিগত কূপ, বস, গন্ধ 
প্রভৃতিব বিচিত্র পরিবেশ, তাহাদের প্রভাব, তাহাদের 
যে"গছ্ ক্রিয়া এবং মানবদেহ ও মনে তাহাদেব প্রতিক্রিয়। 
এবং ভাবী কালে কিরপ ক্রিয়া-বিক্রিয়। হয় ও হইতে পারে 
সে বিষচ্মে উদাহরণনহ বিশ 9 বিপুল পরিচয় দেএয়া 

চন্নক 

ইইঘাছে। প্রানপ্রিকরূপে এ অধ্যায়টিতে তৎকাপের 
রাজতন্ত্র ও জনপদের পরিচয যেমন পাওয়া যায় তেমনই 
সমাজতন্ত্র মনঃসমীক্ষার পতি এবং মনোবিচারণের 
পদ্ধতিও জান! ষায়। তন্বার। দৈহিক ব্যাধিগুলির উপাদান, 
নিয়মন এবং প্রশমনের ক্ষেত্রে অবশন্থনীয় শীতি ও 
সুল্মাতিস্থত্ম বিচ।ার-গবেষণার ক্ষেএগুপ কিক্প হইতে 
পারে তাহা ৪ জান। যায । 

চতুর্থ শারীপন্থান। এহ অধ্য।এটি এক বিষ্মযকণ 
এচনা। 

পঞ্চম ইপ্রিয়ুহ্থান। চরকসংহি ঠাব ভপ্রিয় গানে দেখানে! 
হহয়াছে যে শখীধে ও মনে একটি বা কতকগুলি 
বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাহলে বুঝিতে ইইবে) দেহার অদূর 
আাবধ্যতে অথব। দুর বিষ্যতে কোনও বিশেখ ব্যাধি 
প্রকাশিত হইবে অথবা তাহাণ মৃত্যু অধপাণিততাবে খটিবে 
টি পা। 

ব্ টঠািকংশাঙ্থাণ। মানবদেহে কও হকারের বা] 
জাশ্ততে পাবে এবং পেশাব কিক এপাবে প্রশামিঠ 
ইঞ, তোন্গান অসাধ্য, বোন্গু।এ] সাধ, ০1 শাল 
যাপ্য তাহার বিশ্তৃ৩ পারচা দন কৰা হহ ॥ছে | তৈষধঞ্য- 
বিছ্ভাব শিয়গ্ণ,। তৈষঞ বিথার ডপারান, তেখস) এ ধাঙব 
মিএণে যেপব ওখব £ও হ। তাং টিন? বিবখণ 
দে ওফ হহখাছে। 

সম ও অগ্এ স্থান কান চাকসখকের থে 

একাগুভাবেহ অগ্জমর্ণাণ কবের এদেশ আহে । প্রো 

আঞ্নিক সংবঠকাপে [কঙমকের গে হতখুন্। হহখ। 
পড়। স্বাতাবক। এছ অবহাখ ভিষকের ক করণাখ 

তদবিষধে সপ্ম ও মঞ্ভম গানে সাবল্তাবে ও আমপুখক 
উপদেশ ও শিদেশ প্রদত্ত হহয়াছে। 

মহামতি ৮পক তাহার খিশাপ গ্রন্থে চিকিৎপাশাপ্র, 
তাহা দশল, গোগ ৪ বোগের আগোগ[- এই চওব্ৃহ 
পহগাহ আগন্তক ও সমাধ্ুর শিদেশ কবিথা বিষঘ বিভাগে 
শান্ের খুুংপর্তি জঙ্সাহয়াহেন। দশনবাধ চএকেঞ্ এহ 

চতুর্ঠহবাদের অন্যতম । এহ বাদে তিশি দেখাইমাছেন যে 
প্রাণাদেহে আগমন, অবস্থান, রোগম'ক্রমণ ও আগোগেোর 
বিবগণ দিয়। মোন্ের মাধনাহ চথ্কীব দর্শন | প্রাণিদেহেগ 
আগমন ও অবস্থানের মধ্যবতী কাল আয়ু বা জীবশ। এই 
ংশে তিনি জীবন ও দেহের 'অভিন্নতাব গাপণ করির! 

একটি আমুংপুরুষবাদের স্থাপনা করিয়াছেন। ইহার অপর 
নাম দিয়াছেন আঘুর্বাদ। ইহাকে যিণি জানিতে পারেন 
তিপিই আমুবা?বেত্তা আঘুর্বেদিক । অতঃপর আফুংপুরুষ- 
বাদে অন্তগত করিয়া কর্মফলবাদ, আত্মবাদ অথবা! রাশি- 

২৪৯৪ 



চরক 

পুরুষণাদ অথবা চেতণাধঠিবাদের প্রবর্তন করিয়া একটি 
নৃতণ দর্শনবাদেগ হাটি করিয়াছেশ। ইহাতে চরক 
স্থক্মভাবে বিশ্লেষণ করিম! বপিযাছেন “আয় একটি স'মোগ- 
কিযা হহলেও তাহ। আকম্মিক পয়, উহ অধৃষ্ঠনন্য ১ উক্ত 
আনৃষ্টই 'অচেওন দেহ এবং সচে এন 'ঘাম্মার সিন 'অভেদ 
ঘচাহযা থাকে । এজন্র আম্মা দোহর পরিমিত, "বব 
ও আনস্থানিক পার্ধমপ্লের সহিত যুক্ধ হউন থাকে । 
চরকের এহ 'আ!ুপুরুষনাদ পামক দার্শনিক মতবাদটি 
'আন্মিক" “মীগিক ৪ সানখ্যিক চিগ্তাধারার সমগ্ধম লাণন 
করপিযা বস্ধবাণেধ অশ্ষিহ স্বাপপ করিখাছেন। 

্রাীয় য্ট শঙাবীর ভট্টার হিচন্দ্রচিত "চরকটীকা', 
নবম শতাব্দী মানাক্ধা চিত পিব্ঠাব শাতিকা ও 
দশম শণ্কণ গ্রেন নিমিন নিপস্থবপদত্যাখ্যা) গান 
টাকাগ্রস্থ'ঃলির এবে) বিশেষ স্থান অধিকার করিয। 'াছে। 
এ সময়ে 'কার্িকবু % গান) “তীস, এবং চন্দ্র” এব 
চল্বটীবাদ্ নিমি* হখ। এইগর্ব মাধ্য বষেবখানিব 
পনি শাল, কিপমনগত্ম, বারাণসীর সবস্থতী গম্থাগাবেৰ 
পু 1*শগ বিদ্যগান আছে । অন্গুলি বোমা ও 
পুনা নট 4 2155৮ 1 কাশ শ্রীপর্ষে বাশার 
পখাযা* আ।ঠাবদিক চিস২সক চন্পাণি দ4 চপকের এক- 
খনিমানাস্য গাবিত।পুণ চাকা বচনা করেন। চোডশ 
* “ক বাশার আবও একজন খ্যান্নামা চিকিৎসক 
“শব্দাস চসল চশকন চর হ্প্রদীপি কা? টাকা পণযন 
বাক্প। ডন শ শশাক বাশার গঙ্গাধব বার 'জলকল 

“৫৮ লামে বিশধ আশলোচনাসভ একখানি টাকা শির্ষাণ 
করে । ভি +তাবীতে যোপীশলা সেন কোপার, 
শামে একটি সশা্ষপ মরন ট।ক| রচনা কখিয়াছেন। এই 
সণ্দ৮শেখক ৪ ঠাকুর টাকা পামে চরকের বিকৃতিমূশক 
“কটি টীকা প্রণযন করিযাছেন | 
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বৃষচৈতম্য ঠা শাস্বী 

চরক ক'তকাল পূর্বে লেখনী ধারণ করিযাছিশেশ, 
তাহা ঠিক জানিবা4 উপায় নাই। পাণিণির অগ্টাধ্যায়ী 
স্থত্রে একজন চরকের উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ অনুমান 
করিয়াছেণ-_ সংহিতাকার চরক খ্রীই্পৃৰ চতুর্থ শতকে 

ূর্ববর্তী। আবার বৌদ্ধ ভ্রিপিটকের চীনা অন্নবাদের 

চরক] 'নান্দালন 

সাক্ষ্য অন্রমারে অনেকে স্থিৰ করিষাঞ্চেশ চবক ছিলেন 
্রষ্টায় প্রথম দ্বিতীয় শানাক বুষাণবাজ কনিদ্ের খাসীনগ্য | 
চরকাচাষ এব ণবীন চক নাথে ঢষ্ট বিণ অস্তিহণ 
কেহ কেহ ন্বীকার করেন। 

চরকের শাম দেশ ধি্দশের গ্রাটীন গ্রান্থ আদার সঙ্গে 
৬লিখি হযখাচছেও কাহার উন্দি প্রমাননপ একা 
পাইয়াছে। মা এশণাব মিন্দাত এদেশ আশবর ত 
নাবী *** নামে এক চিনিতলাগস্থর পুনিতে হে সকশ 

মশ্তপা মাছে, সেশি চরকের ্তিব সপে সম্প[ সিশিয়া 
য্য। নাবনাতক" শ্ীগব পধম শতকে 3 পার বিন না। 
সে সযয়েহ এই দেশেও চরের যু ৭ সিন প্রমাণগাল 
গৃহী ৩ হহয়ছিশা। ৭ম ৮ম * ৩কে আবৰ পাণপিকদিগব 
অাদ্য মুগে মাববী ৪ ফারলী ভাবা চবকস ঠিশাব 
অঠবাদ হভমাছিশ বশিষা হলে হয়। আন্পাতন চপলকের 
নাম 'সরুক' | নম শহকে বাজী নামে হক ভাববা 

চিশিৎসব উহা গ্রন্থে রকস হি ৎ। ৮ ৩ করি ছেন। 
মবৃসীপা, অবব্সী ৭ অকসবাবী শাম আরলী চিকিৎসা 
গ্রন্থে লাতিন অগুবাদে একার্ধুক তব চরবের নখ 
পাও্গী যায । অল্মনন্ক চণকের সর্প চকিৎসা গুর্হতাব 
অন্তনাদ কণাইয়াছিন | জ | বীরূণার প্রি হ57০ জান" 
যার যে, তাহ গ্র্শানাঘ “বকসহিতাব একশানি 
এএবাদ বক্ষিন হিশি। হহা ছাড়া এক হার ব্খসব 
পর্বে নিখিত জিরুসনস্টযা এব পপ্বতা পালের প্রায় 
সমস্ত মা গ্রন্থে চবাকর বচন প্রমাণে উদ্ধ্ 5 

কমা । 

চ. উপদেশ দিযাছেন-_ আতুবের জালোগে।র জন্য 
চিবিৎসক সমন অন্তব শিম এ করিবেশ + নিজের আন 
সস্ন উপস্থ্িন হঠশেও বোগর অপকাব হব এমন কোন? 
কাজ কবিবেন না বোগীব পার্বশাবিক বুগ্ান্থু কথনণ 
বাহিরে প্রকাশ করিবেন না। ইশা হইল চবকের 
বৈছ্ধানীতি। 

দর ৭ হন ভভাদার্য 

চরক! আন্দোলন চবক। দীর্ঘকাশ হহতে প্রচলিত হত 
কাটার যথা শ্ষে। কাপডের কল আবিষ্ধত হওয়া 
ইহা প্রচশন অভান্ত কষিযা যায। ১৯২১ খ্রীষ্টাবে 
তাধ্ন্রে স্বাধীনভাসংগ্রামের পাশাপাশি গান্ধীজী ইহার 
পুলংপ্ৰঙনের আন্দোলন শুরু করেন। 

চবক1 আন্লেপনের মাধ্যমে গান্ধীজী এক বিকেন্কত 

উত্পাদনবাবস্থাঁ ও সমাজবাবস্থা প্রতিষার চেঞ&। কপ্রিযা- 

ছিলেন । আধিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীরূত হইলে 
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চরক! আন্দোলন 

জনসাধারণের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার সংরক্ষিত হয় ও 
গ্রতোকে নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের সধাধিক বিকাশের সুযোগ 
লাভ করে। গান্ধীজী তাহার 'এই আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার 
নাম দিয়াছিলেন সবোদয় | “হিন্দ স্বরাজ (১৯৭৯ শ্রী) 
পুস্তকে গাঙ্গীজী চরকা দ্বারা ভাগতবর্ষে বস্ত্রসমন্যার 
সমাধান করা যাষ বলিয়া মন্তবা কবেন। দক্ষিণ 
আফ্রিক! হইতে স্থায়ীভাবে ভাবত্বধে প্রত্যাবর্তন কবিয়া 
সবরমতী আশ্রমে তিনি নিজ অন্তগামীদেব মধো ১৯১৮ 
খ্রীষ্টাব্দে চধকাব সাহায্যে সর্বপ্রথম খদ্দর উৎপাদন কবেন। 

সমগ্র দেশে বাপকভাবে চরকার কাজ সংগঠিত 
করিবার জন্য কোকোন্দ কংগ্রেসের প্রস্তান্ক্রমে ১৯২৩ 
খ্ীষ্টাবে খাদি বো এবং াহার পব ১৯২১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ 

ডিসেম্বব অখিল ভারভ চবকা সংঘের" প্রতিষ্টী হয । শেষ 
জীবনে গান্ষীজ্ী শিচ্ছিন্নভাবে খার্দির কার্ধ না চাপাইয়! 
ঠাহাব আদর্শ সমাজ € আঘথিক বাবস্থা-প্রতিষ্ঠার মাধাম 
হিসাবে খাদিসহ অপবাপর গণনমূলক কার্ধের প্রতিষ্ঠান গুলিব 
সমন্বয় সাধন কবাব প্রয়োজন বোধ কবেন। ১৯৪৮ 
্রষ্টান্দেব ৩* জানুয়াবি হার আকম্মিক পরলোকগমণনের 
জনা তাহাব জীবিতকালে তাহা সম্ভবপর না! হইলে এ 
বস মার্চ মাসে সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত গঠনমূলক কমী- 
সম্মেননে এই জাতীঘ এক প্রতিষ্ঠান _ 'সর্বসেবা সংঘ 
প্রতিষ্ঠ। কথার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয। “রক সংখ'-সহ 
গান্ধীলী-গ্রতিষ্ঠিত গঠনমূলক কাজের যাবতীয় অখিল 
ভারতীস্ত প্রশ্ন ইহার সান্য হয়। ১৯৫৩ শ্রীষাৰে 
চরকা স'ঘ সপ্পর্নতাবে সবসেব। স'ঘের মধ্যে আম্মবিপোপ 
করে। বর্তমানে সর্বস্বো ম'ঘের খাদি গ্রামোগ্যোগ গ্রাম 
শ্ববাজ লমিতি” খাদ্িকার্ষের শীতিনিধাবণের জন্য ভারপ্রা 
উপসমিতি। 

স্বাধীনতাস' গ্রামের পাশাশাশি গঠনমূলক কাজ হিসাবে 
চরকা সংঘের কাজ বিকশিত হয়। স্বাধীনতাপাভের 
প্রাক্জালে সমগ্র দেশে যে পরিমাণ খদ্দর উৎপন্ন হইত তাহার 
মূলা ছিল ১ কোটি ১২ পক্ষ টাকা। খদ্দর বা খাদি 
বলিতে কাপাম, রেশম ও পশমের হাতে-কাটা ও হাতে- 
বোন! কাপড় বোঝায়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইব'র পর 
গঠনমূলক কর্মীদের প্রভাবে সরকার খাদদির বিকাশের জন্য 
মাহাখা দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইহার 
ফলে ভারত সরকার ১৯৫৩ খ্রীষ্টাবে 'অখিল ভারত খার্দি ও 
গ্রামীণ শিল্প বোর্ড, স্থাপন! করেন, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাবে ইহাকে 
একটি সংবিধিবদ্ধ কমিশনের রূপ দেওয়া হয়। রাজাসরকার- 
গুপিও অনুরূপভাবে নিজ নিজ রাজ্যে এই কার্ধ করিবার 
জগ্য 'সংবিধিবদ্ধ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্যৎ-এর স্থাপনা 

চরকা আন্দোলন 

করিয়াছেন। এই সকৰ প্রতিষ্ঠানের কা্দ হইল খাদি 
ও গ্রামীণ শিল্পের প্রবঙন দ্বারা অধিকতম কর্মনংস্থাণ 
করিবার উদ্দেশ্যে নিবদ্ডুক্ত দাতবাপ্রতিগান ও সমবায় 
সমিতিসমূহকে আঘিক ওকািগরি সাহাা দেওয়া। তিনটি 
পঞ্চবাধিকী ( ১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব বাদে) পবিকগ্পনাকাশে 
সরকার খাপধির উন্নয়নেৰ জন্য ১৪৬৮২ কোটি টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন ও ইহার ফলে তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
শেষে বৎসরে মোট প্রায় ২৩ কোটি টাকা মূল্যের খদ্দর 
উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই কার্ষেব দ্বার ১৯ পক্ষ জনের9 
বেশি শোকের কর্মসংস্থান সম্ভবপর হইয়াছে। চতুর্থ পরি- 
কল্পনাকাণপে খাঠি ও গ্রামীণ শিল্প-কমিশনের পক্ষ্য 
হইপ ৫* কোটি টাকা মূলোব ২৫ কোটি বগষিটার 
খদর উৎপাদন করা এবং দেশের ২৫০০০ গ্রায়ে খাদির 
বিকাশলাধন কর।। সাদ্প্রতিক কাশে অন্থত চবকার 
আবঙ্কার (১৯৫৬ শ্রী) খার্দি উত্পাদনের ক্ষেরে যথেই 
সহায়ক হইখাছে এবং ইহাব ছার] কাটনিদের পক্ষ একটা 
নৃনতম ম্ুবি পাওমাও সম্ভবপর হইযাছে। বঠমশনে 
চাব, হয় ৪ আঁট টারুব অন্বর চরকা পাঞ্জা খাম । 

সম্প্রতি খাগিকাধের সাংগগনিক কপের একাধিক 
পরিবহন সাধিত হইয়াছে । উহার মধ্যে ১৯৫৮ থাঙ্াবে 
“নয। মোড়া ও পববরতীকাশীন "গ্রাম একাই? ৭ সিবাঙগীণ 
উন্নয়ন পরিকণ্ননা' ( ইন্টিগ্রটেড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ) 
অন্যতম | ১৯৬৩ খ্রীষ্টান্দে নবদ্বীপে 'আচাখ খিনোবা ভাবের 
উপস্থিতিতে অন্তত খাদিকমীদের সম্মেশনে খাদির উপর 
সরকার-প্রদান্ত বিবেটের পরিখহে বিনা বাষে চবকায় 

কাটা স্বতা বুনাইঘ। দিবার সিদ্ধান্তটিও এই একই টদ্ষেখা- 
প্রণোদিত । অবশ্য এইসব বাছা ব্যণস্থ। গ্রহণ কণা সত্ত্বেও 
চরক] আন্দে।লনকে তাহার মূল আাদশের আন্গিকটবণতী 
করিবার জন্য এখনও বন্ত পরিশ্রমের প্রয়োছন। 

দ্র মোহনদাম করমটাদ গার্ী, হিন্দ শ্বরাজা, সতীশচন্ 
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চরণদাসী 

চরণদাসী ক্ষুদ্র বৈষ্বসম্প্রদায়। 'মালওয়ার জেলার 
দহখা নামক স্থানে রণজিৎ (জন্ম ১৭০৩ শ্রী)নামে এক 

উদ্দামী থঞ্ত চরণদাস নামে দীক্ষিত হইবাৰ পর লোক- 
সমাজে অলৌকিক শঞ্িসম্পন্ন সা4ু হিসাবে খাতি অর্জন 
করেন। তাহার ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৭৩০ 
খ্রীষ্টাব্দে তাহার গুক্প্রদত্ত নায়ে সম্প্রধায়টি পরিচিত হইন্ে 
থাকে। দিলীর শিক্টবতী অঞ্চলেই ইহার অন্ঃগামীগণ 
« গদিগুলি দেখিতে পাওমা যায়। সম্প্রদাযের অন্ু- 
গ।মীদের সংখা অল্প হইলে ৭ হিণ্ণী ভাষায় ভাগবত ৪ গীতা 
ই-্যাদি ধর্মগ্রন্থের নিগুঢ ব্যাখ্যা ৪ ভক্তিমুলক কবিভাদি 
রচপার জগ্ত চধণদাস ও ষ্ঠাহাণ কয়েকজন শিষ্য ৭ শিষ্যা 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হিন্দী ভাষাব প্রলাবেব জন্তা এই 
সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উদ্লেখযোগা । করখীর ৪ 
নানকেণ নায় এই সন্প্রদা গু% ও নামশক্কির উপরে বিশেষে 
শ্রকত্ব মারোপ করবেন । গকুব মধোই সকণ শৰ্তি নিহিত 
এব” তিনিই মোক্ষলাভেব উপায , নাম গানেব9 গুহ 
শক্তি আছে। ঈচারা নিজেদেন শব্ধ মাগের শ্ব্ঠগামী বলিধা 
থাকেন। শব বা নামই বর্গ, ইহা শু অক্ষর বা ধ্বনি 
নহে) ইহ পরব্রদ্ষগকপ | মনকে অন্তথম্্খী করিয়া হরি 
ব| বামশাম গান কবিতে কবিছে ধানে বিলীন হইতে 
পাখিলেহ ঠহার সাগুদা লাত হয়। বেদ-পুরাণ প্রভৃতি 
ধর্মগন্দে বিশ্বান, মৃডিপুষা ৪ তীর্থ লমণ কজকা”শে 
কাকব হচপেণ এ্রককপা পাভ কবিষা নামবসের মধ্যে 
ডুবিষা পাপ্শাৰ সহিত সেগুটি সমতলা নহে । মিথাকথন, 
পরুণিণা, কটু এাষণ, 'অনর্থক বচন, পরধরবাঙ্গরণ, পবক্মীগমন, 
জান্হণন, অনিষ্টকণনা, দ্বেষ ৪ অহংকার প্রভৃতির বজন 
এই জম্প্রদাযের অনশ-আচরণীব নীতি। সম্প্রদাষে গৃহী 
এ সন্যামী দু্টই আছে। সম্াসীগখ পীতবন্ধ পারখান 
কবেন, লশাটে ৮শশ বা গোপীচন্দনের উধববেখা) কে * 
গপদেশে তলমীকাছেব মালা) মস্তকে পীতবর্ণ বস্ববেষ্টি ত 
কোণাঞ্চৃতি ক্ুপ্ধ টুপি ও হস্তে তুনসীর জ্পমালা ধারণ 
করেন । 

১বণদ্ান ১৭৮২ খ্রীষ্টাবে দেহরক্ষা করেন। তিনি 
ভক্তি-সাগর, জ্ঞান-স্মরোদয়, সন্দেহ-সাগব, ধর্মজাহাজ, 
বক্ষবিষ্তাসাগৰ ৭ নামিকেতোপাখ্যান (নচি *ঙা- 
উপাখ্য।ন ) প্রভৃতি গ্রন্থের রচযিতা। এডদ্বাতীত তিনি 
ভাগবত পুবাণ ও ভগবং গীতার কিছু কিছু অগ্রবাদ 
করিয়াছিলেন বপিষ। গ্রসিছি আছে। তীহার শিষ্যাদের 
মধো মহজী (সহজা?)-বাই ও দয়াবাই ভক্তিরসাশ্রিত 
কবিভাদি রচনার জন্য কবি ধিলাবে হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করেন। 

ভা ৩৩৮ 

চবি 

দ্র অক্ষয়কুমার দ্, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম 
ভাগ, কণিকা, ১৮৭০ | 

চরিত্র বাকিত্ব দ্র 

চকু, শাস্বীয় প্রণালীতে পক, যছ্ছের আভঠি দ্রব্যরূপে 
ব্যবহার্য, ছুপ্ধমিশ্রিত, স্বতস'যু€ তঙুপ বা যবাদধিশসা না ৩ 
অন্ন। ইহার প্রধান উপকরণ হইতেছে 'তগুল, যব, 
গবেপুক| (একপ্রকার শিক ধান্য )। বিশেধ বিশ্ষে কাজে, 
বা দেবতাবিশ্ষেব চন্য বিশেষ উপকরণ দ্বাঝা গ্রস্ত 
চপ বাবঙগত হুম, যেমন “গবেণুক চর” পশ্ুপতি রূদ্রদেৰকে 

প্রধান কবিহে হয় (শশভপথবান্ধণ ৫1৩৩৭ )। যে মুন্সয 
বা তাম্রনিয়ি ত পানে চর প্রগ্থত হয় উহার নাম চরস্থালী। 
অপবর্যুনামক খহিক চকু পাক করিষা থাকেন | শাখোক্ত 
বিধি অভসারে ধান্য হইতঠ ৩পুপ প্রস্তাত করিয়া উহা দ্বারা 
চকু পাক করিত হঘ। চক্9্বালীর মধো ত গুল, তদূপচক্ত 
দুগ্ধ, কিষংপরিমাণে জল দিয়া অঞ্তবোক্ছ পক (ভাপে 
তৈথারি ) অনকে উসিদ্ধ করা হণ। হহা অতিশঘ কঠিন 
অখবা শিথিল করিতে নাই, লক্ষ্য পাখিতে হগ্র যেন দ্কু 
আগুনে পুভিয়া ণ] যায়, চাউপগুপলি আস্ত থাকে এব, 
গণ্লযা জল ও ছুধেব সঙ্গে দিশা ন যায়। পাক সমাপু 
হইলে চরর উপছনে আন্যধারা (গলানো ঘি) নিক্ষেপ 
করিযা পক চক অগ্ি হইতত উঠাভযা রাখিতে হয। ইহার 
পর এহ ৮ দ্বারা ঠোমকাধ সম্পন্ন ইয় | 

বহু স্মাতকর্মে ( গৃহাকর্ণ ) চকহোমেব বিধি আছে। 
বিবাহে চরপাক নাই, তবে বিবাহের পর চতুথী কর্মে 
চর'পাথ করা হয়। সীমন্তোন্ন্যন, অন্নপ্রাশ্ন, উপনধন 
2 গৃহ প্রবেশে (শাপাকর্ধ) চকহোমের বিধি আছে । বুষোৎ- 
সগে ১বহোম বিহি ও | ভহা ছাড়া কামা চরহো মের ও বাবস্থা 
আছে । নিখগ্রিক যঙ্মাণ পুরর্বামণায এবং "আাযুদ্ধামণায। 
চকহোম করিতে পাবেন (আশ্বলাষন গৃহাকাবিকা )। 

প্র ভটক্মাধিণ স্বামী, আশ্বলাধন গৃহাকারিকাঁ, বোম্বাই, 
১৯০৯ * বিধুশ্খের তট্টাচাষ -অনৃর্দিত, মাধান্দিন শতুপথ- 
এ ১ সাহিতা-পরিবদ-গনস্থাবশী ২৮, কাপকাতা, ১৩১৮ 
বঙ্গব্ধ , রামে দস্থন্দর নিবেদী, এ৩বেয় ব্রাহ্ধণ, বামেন্- 
র্চশাবলী, পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৭ খঙ্গা্) 
11403017011, & 16101), ৮6০1০ 17425, ৬০] 1১ 
ড৬11217051, 1958; 12:86061176 001105, ১৫০৪1০৫৮৪ 

13191171765 04165, 1 811, 1061101, 1963. 

হবেন ধমাদ নিয়োন 

চবি, মেদ নেহ পদার্থ বিশেষ। ইহা প্রাণীদেহের 

২৯৭ 



চর্ম 

মেদৃ-টিস্ুতে সঞ্চিত থাকে । এই মেদ বৃক্ধের চাবি পাশে, 
উদর-গহববের ঝিজিতে, জণনাঙ্গের নিকটে এবং উপত্বক 
ও পেশীর ফাকে ফাকে ছডাইয়। আছে। প্রানীতেদে ৪ 

দেহেব স্থানভেদে মেদে চবির রাসায়ণিক প্ররুর্তি বিভিন্ন 
প্রকারের হইয়া থাকে । খাদ্য ও পাবরিপাশ্বিক অবস্থার 
তারতম্যের জন্য সমশ্রেণীভুক্ত প্রাণীব চখিতেও কিছু কিছু 
পার্থকা দেখা যায়। 

কেবল খাগ্যের অশ্থভু্ত তৈল, চবি প্রভৃতি সেহপদার্থ 
হইতেই নহে,উপরন্থ খানের কাবোহা ইডরেট নামক উপাদান 
হইতেও দেহে চি উৎপন্ন হইতে পারে। প্রযোজনের 
অতিরিক্ত ক্যালরি-যুক্ত খাদ্য আহার করিলে উদ্ব্ত খাদ্য 
প্রধানত: চবিৰপে দেহে সঞ্চিত হয়। প্রয়োজনের সময় 
দেহে সঞ্চিত চবির জাবণেব ( অক্সিডেশন ) ফলে প্রতি 
গ্রাম চবি হইতে ৯ কিলোক্যালবি শক্তি উৎপন্ন হুইয়া 
থাকে। ইহ] ছাড়া দেহের ডিতবে বিতিন্ন অঙ্গের নড়াচড়া 
বন্ধ কবিয়। সেগুলিকে যথাস্থানে রাখিবার কাধে ও দেহের 
উত্তাপনিয়স্বণের কার্ধে চধি সাহাধ্ায করিয়া থাকে । 

কঠিন পরিশ্রম, উপবাস প্রতি অবস্থায় যখন ম,কোজ 
হইতে উপযুক্ত পরিমাণে শক্তি উতৎপপন্ন হয নী, তখন মেদে 
সঞ্চিত চবি হইতে চবিজাতীয় আপিড বাহির হইয়! 
রক্তের সাহাযো যরুতে পৌছায় , যকতে জারণের ফলে এই 
আসিডগুলি কিটোন-জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় ও 
শক্তির উৎপাদন ঘটায়। কিটোন-জাতীয় পদার্থ গ্ুপি 
ঘক্কতে জীর্ণ হয় ন|, রক্ের দ্বারা পেশী ও অন্যান্য অঙ্গে 

পৌছিয়া সেখানে জারিত হয। যরুতে অত্যধিক মাত্রায় 
চধিজাতীয় আসিডের জারণ হইতে থাকিলে রক্কে কিটোন- 
জাতীয় পদার্থের আধিকা ঘটে । 

দেহে অত্যধিক চবি জমিলে মেদবোগ হয়। ইহার 
প্রধান কারণ প্রয়োজনাতিরিক খাছাগ্রহণ। কতিপয় 
হর্মোনের বৈকলোর ফলে ৪ মেদবে।গ ঘটিতে পারে । 

পিটুইটাবি গ্রস্থির বৃদ্ধিকারক হর্মোন (গ্রোথ হর্মোন ), 
অগ্ন্যাশয়ের ইন্সথলিন প্রন্থতি হর্মোন ও বন্তে গুকোজের 
পরিমাণ মেদে অবস্থিত চবির ভাঙাগড়া নিয়স্থণ করে। 

পরিমলবিকাশ সেন 

চর্ম পশুদেহের বহিরাবরণ। পশুদেহে চর্ম তিন প্রকার 
টিহ্বর দ্বারা গঠিত-_ বহিষ্্ক, অন্তস্বক ও উপত্বকের মেদ- 
টি (ত্বক দ্র)। পণুচর্মের অন্তত্বকই শিল্পে চামড়। হিপাবে 
ব্যবহত হইয়। থাকে । 

শিল্পে ব্যবহৃত চর্মের মধ্যে গোকু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া 
ও উহাদের শাবকের চর্মই উল্লেখযোগ্য । কুমির, হুৰিণ, 

চর্ম 

সীল, ঘোড়া, সাপ, কাঙ্গাক্ক প্রভৃতির চামড়াও কিছু 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। চামডা হইতে নানা প্রকারের 
পাছুক1, উট বা অশ্ের সাজ, স্থটকেন ও বিভিন্ন প্রকারের 
ব্যাগ, দন্তানা, পরিধেয় বস্ত্রাি, ভ্রীভা-সামগ্রী, খই 
বাধাইয়ের সরঞ্রাম ও বিভিন্ন শিল্পদ্রবা উৎপন্ন হয়। 

চামড়া বলিতে সাধারণতঃ কাচা ও পাকানো উভয় 
প্রকার চামড়াকেই বুঝায। কীচা চামডা স্বভাবতঃই 
পচনশল। "গ্রহের পরেই শুকাইয] বা আধু লবণ মাখাহয়। 
ইহাকে সাময়িকভাবে পচন হইতে রক্ষা করা হয়। এই 
অবস্থায় চামড1 পাকাইযের জন্য আসে। চামডা পাকাই- 
বার পৰে কয়েকটি প্রাথমিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। 
প্রথমে চামডাকে পরম করিবার জন্য জগে তিজাইতে হয়। 
অনেক সময় পচন নিরোধের জন্য জশে সোডিযাম সাল্- 
ফাইড, কহিক সোডা প্রভৃতি পামায়ণিক পদাথ মিশানে। 
ইইয়৷ থাকে । ইহার পর চামডাটিকে চুনেব জলে ডুপাহযা 
লোম আলগা কর। হয এবং পোমগ্চলি চামঞা হহতে 
টাচিয়া ফেলা হয়। তাহা পব সন্চ গোশ। চনে 
জণে চামড়াটিকে পুনরায় ডুবাইযা খাখা হয়, ফলে চহা 
কিঞ্িৎ ফুলিয়া ওঠে । চামডাব গযে যে সমন্ত মা'স 
পাগিযা থাকে সেগুশি ছুখি দিম ৮1৮৭ মেশা হখ। 
ইহার পর আমোনিয়াম সাল্বেট, আমোশিয়াম কে রাহ 
ও বোরিক আসিড প্রয়োগে চামডা হভতে চুন নিষ্কাশন 
করা হয়। জীবাণুর সাহায্যে চামড়ার শিবের জ।লিব 
মধ্যে অবস্থিত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নষ্ট কিনে হয় 
(বেটিং)। ইহার পব ছুরি দিয়! চাচিপে চাঙা হইতে 
বু ক্লেদ বাহির হইয়। আসে। চুন তাড়ানো! ও বেটিং- 
এর পর চাষডাকে মময় সময লখণ 9 সাশ্ফিউিক 
আমিডেব জলে ডুবানো হয় (পিকলি' )। ৩খন চামঙাটি 
পাকাই-এর জন্য তৈয়ারি হয়। 

পাকাই বলিতে রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে চামডার 
বিশেষ বিশেষ পরিব্ন বুখায়। পাকাই সাধারণতঃ দুই 
গ্রকারের__ ছাপ পাকাই এ ক্রোম পাকাই | ছাল পাকাই-এ 
চামড়াকে ট্যানিন নামক উপক্ষারপূর্ণ গাছের ছাল, 
কাঠের নির্ধাস (যেমণ-_- ওক কাঠের নির্যাস ) প্রভৃতির 
সাহায্যে পাকানো হয়। ক্রোম পাঁকাই-এ বীভৃত 
সোডিয়াম বা পটাসিয়াম -ডাইক্রোমেট এবং অন্যান্ত খনিজ 
লবণের মাহাযো চামড়া পাকানে! হয়; গ্লেন কিড ও 
অন্তান্য নরম ও হালক] চামড়ার পাকাই-এ বর্তমানে এই 
পদ্ধতি বহুল পরিমাণে প্রযুক্ত হয়। ইহা ছাড়া আযালুমিনিয়াম, 
ল্লাকোনিয়াম প্রভৃতি ঘটিত লবণের দ্বারাও চামড়। 
পাকানো সম্ভব। পাকাই-এর ফলে চামড়ার নমশীয়তা) 

৫ 



চর্মরোগ 

স্থিতিস্থাপকতা! প্রভৃতি গুণ বিকশিত হয, জাবাণুঘটিত 
পচন নিবারিত হর এব* জলবাধুগ তারতম্য সহিখার 
শক্তি বুদ্ধি পায়। 

পাঁকাই-এব কাজ স্থসম্পন্ন হইলে চামভাটিকে ছিলিয়া, 
রঙ ও চধি খাপয়াইয়া এবং ঘষিয়] মহ্ণ করিয়া শুকানে। 
হন | পরে যস্ধের সাহায্যে নরম করিয়া পালিশ করা হয়। 

ভারতে বহু কাল হইতে বাছ্যন্ধ, আসন প্রভীতি প্রপ্তত 

করিবার জন্য চামডা ব্যবহৃত হইত | এদেশে বিশেষ একটি 
জাতির উপরে চর্ম শোধন ও চমরদ্রব্য প্রত্ততের ভাব ছিল। 
পাশ্চানুয দেশে চর্ষের ব্যবহার অনেক বেশি হইত এবং 
চর্মশিনন ৪ অনেক উন্নতি পাভ করিযাছিশ। তাহার অন্র- 
কবণে ভারতে চর্মশিল্প ৪ চর্ম উত্পাদনের কারখান! গডিয। 
8ঠে। এক সময়ে ভাবত হইতে শুণু কাঁচা চামড1 পানি 
হই৩। কিছ প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে এদেশে চামড। 
শোবনের ক।ঈও মাঝন্ত হয। মাদ্রাজের ছাপ পাকাই 

চামড « কলিবাতাৰ ঞোম পাকাই চামঙা আস্কজাতিক 
ব্যখস।ণ সেন স্থান পাও করে। এই ছুই প্রকার চামডা 

যখেছ পরিমাণে বিদেশে বুপানি হয । বঙমান কাপে কাচ] 

চামডা বখপ্মাণথ ৬পর নানা প্রকার বাধা শিষেধ থাকাষ 
“কাম বুপামে পরিচিত নু*ন ধবনের আখাতস়্ারি চায়ডা 
বিদশে পপ্গানি হত, শুরু হইয়াছে । ১৭৯১৫ খাবে 

৩1০05 ২০ ৭০ শক্ষ গো চমু, ২৯৬৯ লক্ষ ছাগচষু ও 

শব (কি৬স্ষিন), ১৬১০ পক্ষ “মবধচর্জ এবং ৬ ১৭ 
পম্দী মভিধতম উত্পন্ধ হইখাছিল। ১৯৬৫ ৬৬ নাবিক 
বহসবে ভারত হইতে ৯৫৫১৬৮৩৩ টাকা মূল্যের বীচা 
চদা, ২৮২১৪৬৩৭৫ চাকা মূলোর পাবাই চামডা এব" 
২৩০৫১০৬ ঢাঁক1 মূল্যের চম্দ্বাদি বিদেশে এতানি হম। 
এ সমষে শ্বু চামডার জুতা রপ্ানি হইযাছিল ২৫০৭৮৬৮ 
জোড়া, ইহা।ণ মূলা হিল ৩২০৫৭৮২০ টাকা 

কলিক।৩1, মাদাজ, কানপুর, বোম্বাই প্রতি স্থানে 
চশ্নপ্রযুক্ডিবিদ্ঠা শিক্ষণকেন্ছু আছে। ভারত সরকার 
মাদ্রাজে চমশিল্প সম্বন্ধে একটি কেন্দ্রীয গবেষণাগার স্থাপন 
করিয়াছেন । চমশিল ঘ। 

মণি বন্টোপাঁধায় 

চর্নরোগ ত্বকেব বিভিন্ন প্রকারের রোগ । ভারতবর্ষে 
নিক্পিখিত চর্মরোগগুলি প্রধান। 

গাচড়া : সংক্রামক রোগ । অন্বাস্থাকর পরিবেশে এই 
খোগের সম্ভাবনা! বেশি । এই রোগে আকারস স্কাবিএই 
(48০75 5০৫61 ) গ্রজাতির শ্রী-গ্রাণী রোগীর ত্বকের 
উপরিভাগে নাণা কাটিয়া ডিম পাড়ে। খুব বেশি 

চর্মবোগ 

চুলকাণির ফলে পাকিয়া ইহাতে পু'জ হইতে পারে। 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভা চিকিৎসার প্রথম ও মূল সোপান । 
ইহ] ছাড়া সাল্ফার মলম, বেন্জিশ বেন্ল্লোয়েট হমাল্শল 
অথব] ক্রোটামিটণ ত্রীম ব্যবহার কর! হয়। 

উকুন : মাথায়, গায়ে অথবা তলপেটের নীচে চুলের 
গোডায় আশ্রয় লয়। ডি.ডিটি, লোশন প্রয়োগ ও 
পরিচ্ছন্নতা ইহার প্রতিকারের উপায়। 

খোল . স্ট্যাফাইশোকক্কাস ও স্্েপটোকক্কাস জীবাণুর 
দ্বারা ইহা সংক্রামিত হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের মুখের 
উপর বেশি দেখা যায়। আযার্টিবাযোটিক ও বীজবারক 
(আযটিসেপ্টিক ) ইষধের ত্বাধা সহজেই এ রোগ সাপানো 
যায়। 

দাদ ' ইহ] ছত্রাকের মংক্রমণের ফলে হইয়] থাকে। 
দেহে বিভিন্ন স্থানে দাদ হইতে পারে । ভইটুধি ল্ড মলম 
এব" গ্রিসিয়োফালতিন এহ রোগে খুবই কামকব | 

ছুপি. ছত্রাকের সংঞ্মণের ফলে জন্মিযা থাকে । 
ইহাতে ত্বকে শাদা শাদা দাগ পডে। ছুলি সাল্যার- 
জা হীঘ মলমে সাবিয়া যায । 

খুশকি £ ত্বকের মিরাম ক্ষএণকাপী গ্রন্থিগুলিব 
'অন্বাভাবিক ক্রিয়। বুদ্ধির ধলে খুশকি হইযা থাকে । খুশকি 
হইতে এক প্রকার এক্জিনা (সিবোরিক ভাখাটাইটিস ) 
দেখা দিতে পারে। নিযমিত শ্যাম্পু ছ্বাবা মাথা পবিদ্ধার 
কবিশে খুশকি সাবিযা যায । 

কাউব ( এব্জ্িমা). ইহা কোন? জীবাণুর দ্বারা 
স'ক্রামিত হয না এব সংঞামক বোগও নহে। এব্জিিমা 
শানা প্রকারের হইতে পারে ১ অধিক'"শের কারণ জানা 
খা নাই। বিতিন্ন উদ্ছিদ, ফুল, রাসাযশিক ব্য, ওষখ 
প্রঃতির প্রভাবে এক্জিনার লক্ষণ গরকাশ পায়। অনেক 
সময মানসিক অবস্থা ও বংশগতির ( হেবিডিটি ) প্রভাবে 
এক্জিমা ঘটিতে পারে। 

শ্বেতি . স"ক্রামক ব্যাধি নহে । পেটেব অস্থথ বাতীত 
এই রোগে স্বাস্থ্যের অপর কোনও অবনতি ঘ.ট না। কারণ 
অজ্ঞাত, চাকত্পাও আশাপ্রদ নয, তবে অল্প বয়সে হইলে 
এবং অল্লর্দিনের অস্খ হইলে আরোগোর সস্ভাবন। আহে । 

ব্রণ: সাধারণতঃ যৌবনের প্রারস্তে এবং কখনও 
কখনও অধিক বয়সেও দেখা দেয়। ইহার ফশে মুখে বিশ্রী 
দাগ হইতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্ এবং অত্যধিক থিষ্ট দবা 
ও ঘি-এব ব্যবহার এই বোগের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। ব্রণ 
হইলে মুখের ত্বকের যত্ব লওয়া এবং ত্বক পরিষ্কাও রাখা 
একাস্ত প্রয়োজন । ইহা ছাড়া সাল্ফার-জাতীয় ওঁষধ 
ব্যবহার করা যাইতে পাবে। 

৪৯ 



চর্মশিল্প 

আমবাত . এক প্রকার আযালাজি। আমবাতে শরীর 
চুলকাইলে লাপ চাক] চাক দাগ হইয়া ফুলিযা ওঠে। 
এই রোগে ত্বকে হিষ্টামিণ-জাতীয় পদার্থ নিত হয়, 
সেজন্য হিস্টামিন নাশক (আান্টিহিস্টামিন ) উধধে ইহার 
দ্রুত উপশম হয়। 

সোরাইয়াসিস ( চ50119১15) সংএশামক ব্যাধি 
নছে। কারণ অজ্ঞাত। এই নোগে ত্বকে দাগ হয় এবং 
তাহা] হইতে কুপাপি চাকা চাক! ছাল উঠিষা যাষ। 
কখনও ইহাগ সহিত আর্থাইটিস হইতে পারে। শীতে 
সোরাইয়ামিসেব প্রবলতা! বাডে । আলকাত।-বগীঘ অখবা 
কর্টিকোস্টেরয়েড জাতী মশমে হহার সাময়িক উপশম 
হয়। 

চর্মের ক্যান্সার শারতে খুব কমই দেখা খায়। 
অন্থান্ত অঙ্গেব কঠান্সাবের তুণনায় ইহার চিকিৎস। অনেক 
আশাপ্রদ এবং বহু ক্ষেত্রে রোগীকে সম্পূর্ণ নিপামরন করা যায়। 

দ্র 4 0 [২৩1১০1£), 00717/01) 971 19)1560585, 

[00001 1959 

»ন পুমা পাক। 

চর্মশিল্প ভারতীব বৈদিক সাহিত্যে বছুবিধ চর্মদ্রবধোর 
উদ্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে মাকো পোপো তারতীথ 
চর্মজাত দ্রব্যের প্রশস| করিয়াছিলেন । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাবে 
আধুনিক ভারতে বুহদাধতণ চর্যশিন্নে পঞন খটে। এ 
বংসর নরকাধি উদ্যোগে মাতা ও খাঙ্গালোরে পেনা- 
বাহিনীর সম্জ1 নিঘাণেব জন্বা পরীক্ষামূশকভাবে ছুহটি 
ট্যানাবি প্রতিষ্ঠিত ভখ। ইহার কিছুকাল পরে 'কানপুন্ন 
হার্নেদ আযগুল্তাড্শারি ফ্যাকুপি সরকার কতক স্থাপিত 
হয়। ভাগতে প্রথম বেপরকাবি টদানাবি কানপুবে 'কুপার 
আপেন আগু কোম্পানি” কর্তৃক ১৮৮১ খ্রাষ্টাৰে প্র ণতিত 
হয়। ইহার পরে ভাবঠীয়দ্রে উদ্যেগে ক'নপুব, বোঙ্গাই 
৪ আগ্রায় অনেক গুলি আধুনিক ট্যানারি স্থাপি ৩ ধহয়াছে। 

গবাদি পশুর কী চামড। ( হাইড” ) এব ছাগাদি 
পশ্তর কাচ] চামড়া (গস্কিন' ) বালায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা 
চর্ষে পরিণত হয় ( চর্ম দ্র)। স্থতরাং চর্মশিল্পের 
ছুই শাখা * ১. চামড| পাকানো ২, প্রস্তুত চর্মের ছারা 
নানাবিধ দ্রব্যের নির্ধাণ | ছুই প্রকারে চামড। পাঁকানে। 
হয়, ১, উদ্ভিজ্ঞ ট্যানি' ১. ক্রোম ট্যাণিং। ভারতে 
বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক মাগ্রাজ 
শহরে প্রথম ক্রোম ট্যানারি স্থাপিত হয়। ইহার ২-৩ 

বখ্সরের মধ্যে বেসরকারি উদ্যেগে মাদ্রাজ, কলিকাতা, 
বাঙ্গাপোর ও কটকে কয়েকটি ক্রোম ট্যানারি গড়িয়া ওঠে। 

তত 

পৃথিবীর মধ্যে ভারত গো মহিষচর্মেগ উতৎপাদকরূপে 
ছিতীয স্থান (আমেবিকার নীচে) এবং ছাগচের 
উৎপাদদকরপে প্রথম স্থান অধিকার করে। পুথিবী 
অধিকাংশ দেশে গো মহিষচর্মের উৎপাদন মাংসেএ চাহিদার 
উপর নিভপ্বশীল। তারও ইহাব ব্যতিক্রম । ভারতে গো- 
মহিষের চর্ম প্রধানতঃ শাগাডে পতিত মুত পশ্তর গাত্র 
হইতেই লন্ধ হয়। ছাগচন্্নের প্রধান উৎস, নিহত পশু । 
ব্রিটিশ বাজত্বকাণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পধন্ত ভারত প্রধান ৩: 
কাঁচা চামড়া পপ্া।নি করিত এব" বছুপ পরিম।ণে কারখান।- 
জাত চর্মদ্রব্য আমদাণি কবিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং 
বিশেষ কগিঘা দিতীয় খিশ্বধু্ধ ভারতে আধুশিক চমশিল্পের 
বিকাশকে উদ্দীপিত করিগাছে। দ্বিতীখ বিশ্বণুঞ্দের পব 
চমশ্প্ি ভারতের একটি মুখ্য শিল্প হহখা উঠিথাছে। 
রাজ্য গুলিব মধ্যে মহারাষ্&ট ও উত্তব প্রদেশ এই শিগ্নে 
অগ্রাধিকার লাভ করিয।ছে। 

দ্ধ 411 17019 11217116901010-1৭1 001001১9110), 

16001617085) 2৮ 17074, 001095, 1919, 

[). 12 09811, 116 17701050141 15001861017 01 11710, 

07100607) 1959 , /ঠ108801 ১৮৪ 01 11701611165, 

10511), 1963, 
চন? এ॥ামিন 

চর্যাগীত বামপা ভাখার গ্রাসন্তম কপটি থে গান তাও 
মধ্যে পাওয়া গিয়াছে সে গানওঙলির নম 7105, বা 
চযাপদ | গীতি ব। পদ আর্থ গান । চিযা? শের শখ 

কাহারও মতে আচণীয়। শব্দটি বৌ সহজিষ| ধর্মের 
একটি পারিভাষিক শঙ্ষও বটে, আবার এক এখেণার গানের 

নাধও খটে। 
চখাগানগুলি নেপাল রাজদণপাব গ্রন্থাগারে লবক্ষিত 

একখানি নামহীন পুখিতে প্রথম পা পযা যায। তরপ্রসাদ 
শানী পুবিখানি আবিষ্কার করেন এবং 'হাজাৰ খের 
পুরাণ বাঙ্গাল ভাষায় বৌদ্ছগান ও দোহা” সক্ষেপে 
“পৌদ্ছগান ও ধোহা” নাম দিয়! প্রকাশ করেণ। এই পুস্তকে 
হরগ্রসাদ শা্রী চারখানি পুথি প্রকাশ করিযাছিশেন- 
চর্যাচধবিশিশ্চষ”) সিরোজবজের দোহাকোষ”, 'কাহুপাদের 
দোহাকোষ” এবং 'ডাকার্ণবঃ। ইহার মধ্যে চধাচর্ষবিনিশ্চয়? 
নামীয় পুথিখানিতেই চর্ধাগানগুপি বতমান। পুখির 
নামকরণ করেন হুরপ্রসাদ শান্ধী। তিনি নামটির আভাস 
পুথির স্থচনার একটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে পাইয়াছিলেন। 
কেহ কেহ বলেন, পুথির যথার্থ নাম “চর্ঘাশ্চর্যবিনিশ্চয়” | 

বৌদ্ধগান ও ধোহা"-য় প্রকাশিত চারখানি পুথির 

৩৪৪ 



চধাগীত 

ভাষাকেই হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংল| বলিয়া অনুমান করিয়া 
ছিলেন। সাধারণভাবে সে অনুমান ভূপ নয়। তবে 
স্ক্মবিচারে “দোহাকোধ+' এবং “ডাকার্ণ»-এর ভাষাকে 
অবহট্ু বলা উচিত। সবপ্রথম স্থনীতিকুমার চট্োপাধ্যায় 
এই হুক্মবিচাৰ করেন। 

'চধাচষবিনিশ্চয় আসলে চর্ধাগানের টীকার পুথি। 
টাকাণ সঙ্গে মূল গানগুপি উদ্ধৃত হওয়ায় পুথিখানি 
সংকলনের আকার ধারণ করিয়াছে। টাক সংন্বতে পেখা। 
পুথিমধ্যে কিছু খণ্ডিত এবং শেষে ছুই-একটি পাতা নাই । 
তাই টীকাকফারের নাম ইহাতে পাগয়া যায় শা। 
টাকাকার দুনিদন্ত। টীকাটির নাম 'চর্ধাচর্ধবিনিশ্চয় পুথিতে 
অগ্রলিখিত হইলে চর্ধাগানগুশি এবং সংস্বত টাকা 
তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। টীকাকারের নাম 
এহ হঠিখ্বতী অন্তবাদের সহায়তার জানা গেশ এবং 
সেই সঙ্গে খণ্ডিত পুখিতে লুপ্ক গানগুপির বিষয় ৪ 
জানা গেল। তিব্বতী অন্ুবা। প্রকাশ করেন প্রবোধচন্্ 
বাগচা। 

চধাচধবিশিশ্চয়' খপ্ডিত পুথি । পুথির প্রাপ্ত অংশে 
৪৬টি স্পূথ গ।ণ এবং একটি গানের ভগ্াংশ পাগুয়া 
গিগাছে । এষ্ট ৪৬টি গান ২৪ জন কবির রচনা । গান- 
গুশির ধৈর্দা ১০ হইঠে ১২ লাইনের মধো ১ দুই-একটি 
পীর্ঘ তব গাণ৭ আছে । গানে “ভিত আছে। ভণিতা”-য় 
বচযিতাথ নাম পায় যায়। তছুপরি প্রত্যেক গানের 
শপ; * পাগ-বাগিণাণ৪ উল্লেখ আছে। 

গানগুপি যে ভাষায় লেখা সে ভাষা অধুনা গ্রচলিত 
বাংলা ভাষার দুই পুঞ্ধ পৃরতন রূপ । গানে ব্যবহত 
'মনেক শন্দ বতমান কালে প্রচণিত আছে, যেখন-- 
জান', শিপ), থগেপ?। পাতি, ছুই", ঘিরে কিরি?) বিজ? 
“মাঝে”, চিড়িলে ছাড়ি? । 

গানগুণি পন্ধাভাধা'-য় রচিত বল| হয়। “সম্ধাভাষা' 
কোনও ভাষার নাম নয়। লৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের 
সংস্কত-অবহট্র-বাংলা রচনায় অবলস্থিত বিশিষ্ট রীতির নাম 
'সন্ধা'। এই বীতিতে শবের বাচ্যার্থের এক অর্থ, গুহ্বার্থের 
আর এক অর্থ । শবের গুহার্থের সাহায্যে সাধকেরা 

সাধন-পদ্ধতির নিগৃঢ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। 
কোন কোন৪ গানের বচনারীতি প্রহেপিকাম্মক, 

যেমন -- কখের তে্তলি কুস্তীরে খাই । | (গাছের তেঁতুল 
কুমিবে খায় )। / 'বপদ বিআজল গবিয়া বাঝে। | ( বলদ 
প্রসব করিল গাভী বন্ধ্যা )। 

কোনও কোনও গানে তবকথ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা 
হইয়াছে, যেমন-- জইসে!। জাম মরণবি তইসে! | / জীবন্ত 

চর্ধাগীত 

মঅপ্পে নাহি বিষেসো ||] (জন্ম ও যেমন মরণও ছেমনি। | 
জীবস্ত ও মুতে পার্থক্য নাই ॥ )। 

চর্াগান গুলিতে ব্যবহৃত রূপক প্রতিভাসের ভিতর 
দিয়া তদানীস্কুন বাঞালী ভীবনের একটি নিখুঁত ছবি 
ফুটিয়। উঠিয়াছে। 

গাণগুলিপ রচনাকাল অনিশ্চিত, 
একাদশ-ত্রয়োদশ শতকে লেখ।। 

দ্র হরপ্রধাদ শাস্ত্রী -সম্পাদিত, হাজার বছুবের পুরাণ 
বাঙ্গাল। ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, সাহিত্য-পরিষদ- 
গ্রশ্বাবপী ৫৫, কপিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গান্দ; সুকুমার 
সেন, চর্যাগাতিপদাবশী, বর্ধমাণ) ১৯৫৩, 990111 যা 

01)96001]1, 01217 070 10656101716 ০0 018 

13070611 1-01765286, 0810805, 1936; 7.0. 

3901)1 & 900. 131)115১0-9450115 ০০. ০019৫- 

£1015054, ড1552-131701801, 1959 7 9951)101)00501 

[07580105, 090090106 13611010%5 09185, 02150608, 

1963 ; 10981210900 17180076101, 116 016 86176417 

10112110614 7624, 0810008, 1963. 

উবপেদ মুখ্পাধায় 

সম্ভব: খ্রী্টীয় 

চর্ধ] প্রকীর্ণক শ্রেণীর গুবন্ধেব অন্তর্গত । যে সব গীত 
দেশে বিক্ষিপূভাবে বি্কমান ছিপ মবাধুগে সেগুপিকে 
প্রকীর্ণক বলা হইত এবং কলি দ্বারা শিবদ্ধ গীতুকে প্রবন্ধ 
বপা হইত । চা) পদ ৭ তাব-- এই ছুই অঙ্গযুক্ত তাবা- 
ধলী-জাতীয় প্রবন্ধ। শাস্ত্রান্ুসারে চর্ধা উদ্গ্রাহ, ধরব এবং 
'অভোগ এই তিনটি কলি ছ্বাণা নিবদ্ধ। শাঙ্গদেখ রচিত 
স২শ্তবত্বাকর” গ্রন্থে (১২১০-৪৭ খরা?) চধাগাতির 
যে "ক্ষণ বণিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায যে ইহার 
বিধয় আধ্যান্মিক, পাদাস্ত অন্রপ্রাসঘুক্ত, ইহা পদ্ধড়ী 
( পজ ঝটিকা ) ও তৎপর্থায়ের ছন্দে রচিত এবং ঘিতীয় বা 
অন্করূপ তালে নিবদ্ধ। চখাগীতি ছুই প্রকার । ছন্দ- 
প্রধান গীতিগুলিকে বলা হইত পূর্ণ এবং যেগুলিতে 
ছন্দের প্রা্ান্ত থাকিত না সেইগুপিকে বলা হইত অপুণ। 
চধার আরও ছুইটি প্রকারভে? ছিল: একটি সমঞ্রবা, 
অপরটি বিষমঞ্রবা । সমঞ্চবা অর্থে সবগুপি পদ্দের এবং 
বিষমঞরবা ম্র্থে কেবলমাত্র 'ফ্রব অংশের সমকঠে আবুন্দি 
বুঝাইত। চর্যায় রাগের ব্যবহার ছিপ কিন্ত ইহা 
মুখাতঃ রাগপংগীত নহে। যে সমস্ত চখা পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় চযায় বাবহত রাগের মধো 
পটমপ্তরী রাগের সংখ্যা সবাপেক্ষা অধিক। এতদ্যতীত 
মল্লারী, ভৈরবী, কামোরদ, বরাড়ী, গুর্জরী, কন্ছ গুর্জরী, 
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চলচ্চিত্র 

গৌভী, দ্েশাখ, রামঞ্জী, শবগী, অরুদেবক্রী, ধানশ্রী, মাণঞ্জ 
এবং বঙ্গাল__ এই পাগগুলির উল্লেখ পাওয়! যাষ। চর্যা- 
গীতিব সহি৩ মণ্ডি ভক্কা (মড্ডু বা মোড়া) নামক তস্থীযুক্ত 
চ্নবাদ্ধ বাজানো! হইত। হরিপাল (ত্রয়োদশ শতক ) 
জানাইযাছেন যে চধা] বন্ধ প্রকারের হইত এবং ইহা যোগী! 
গাহিতেন -'যোগিভিগীয়তে চধা প্রকাদৈবহুভিত্তমৌ? | 

দ্র শাঙ্দেব, সগাত রত্বাকর, এ টীকা, কলিনাথ, মিংহ- 
ভূপাপ, গামক্ৃষ্ণ কবি -সম্পার্দিত, ওরতকোষ, তিক্ষপ্তি, 
১৯৫১ । 

বাজে।থব মিত্র 

চলচ্চিত্র বিখ্যাত ইণ্বেশী শব্গকোষ থেলবাস্ এর 
সংকশক পিটার মার্য বদেট ১৮২৪ ত্রীষ্টাকে এক এভিনৰ 
সঙ আবিষ্কার করেন £ মানুষ যে কোনও দৃহই দেখুক, 
তাহা অপহ্থত হইবামাত্র চক্ষু হইতে বিশীন ভয় না। এই 
মুপঙ্থহের উপর ভিত্তি কবিগা চশচ্চিছ্জেব আবিষ্কার ও 
নির্মাণ সন্গবপর হইগাছে। 

পৃথক পৃথক মাশোকচিন পরপব অপ দূরত্বে সানাহয়। 
দ্রুতগতিতে চত্বর সম্মুখ উপস্থিগ করিলে বজেচ এর 
উঞ্. স্ন্ধ অনুযাখী দৃশুটি চপমান বলিষা ভ্রম হয়। স্বচ্ছ 
সেলুলমেডের কিহার উপগ ছাপা আশোকচিত্র প্রজেইগ 
বা প্রক্ষেপণ যগ্থ্রের ছারা বৃহদাকারে পর্দার উপর কেপণ 
করিপে গার শিখুতিভাবে এ গতিখবতার বোধ স্থষ্টি 
করা সম্ভবপর | 

চপচ্চি্ গ্রহণ ও প্রানে কৌশল যে কে উদ্ভাবন 
করেন তাহা লইষা মওডেদ আছে। বিভিগ্র দেশে বিতিন 
ব্ক্তি মোটামুট একই সময়ে এই বিষয়ে গব্ষেশায় রত 
ছিশেন। ইহাদের মধো কবাপী দেশের এতিণেন্ ন্ 
মারে, ই'ল্)াদ্ডের এড্গষর্ড মাইব্রি্গ এবং আমেরিকাৰ 
টমাস্ এডিমন এব গবেষণাগারে নিবুক্ত হ বেজ গবেবক 
ডিকৃপণ্ এর নাম উপ্রেখমোগ্য | ইহা বণা যাইতে পাবে 
যে চশচ্চিত্র বিভিন্ন ব্যঞ্জির বিঙিন্ন আবিষ্কারের সম 
কোনও একজন মাবিদ্ধঠাথ একক উদ্ভাবন নহে । মম্তন ওঃ 
ইংল্যাণ্ডে ফীজগ্রীন ৪ করাশী দেশে রেনে। (25284) 
একই সমযে হুবির ফিতার ছুই পাশ্খে ছিদ্রস্থাপনের দ্বারা 
ছুই চিন্লরের মধ্যবতী বাখধাণকে স্থিরীক্কত করিতে সক্ষম 
হুন। ইহার ফণে দর্শকেন্ব চোখে গতির ছন্প দ্রুত বা মস্র 
না হইয়া শ্বাভাবিকভাবে প্রতিভাত হয়। এডিসন-এর 
পরীক্ষাগারে ডিক্মন সেনুপয়েডের উপরে চলচ্চিত্রের 
ছবিগওপিকে ছাপার ও উপর হুহতে পীচেগ দিকে চাপিত 
করিবার কৌশণ আবিষ্কা4 করেন। 

টলচ্চিত্র 

বিভিন্ন আবিারকের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্বগুলিকে একত্রিত 
করিয়া পর্দার উপরে চিত্রপ্রক্ষেপণের কৌশশ সবপ্রথম 
আয়ও করেন ফরাসী দেশের লুমিয়েখ ভ্রাতৃবৃদ্দ | ইহাদেরই 
চেষ্টায় বোম্বাই নগরীতে অবস্থিত তৎ্কাপীন ওয়াট্সন্স 
হোটেলে ১৮৯৬ খ্রীষ্াকধে ভারতে প্রথম চলচ্চিয় প্রদর্ধিত 
হয়। পৃথিবীৰ নান। দেশে এ সময় হইতে চপচ্চিত্রগুদ শন 
প্রথতিত হয়। সেকালের চশচ্চিত্বেণ দৈর্ঘ্য ছিপ অতি 
অগ্ন এবং বিষয় ছিপ সহজ। ট্রেন চলিতেছে, তীরের 
উপর চেউ আছভাহয়া পডিতেছে, এল তীয় দৃশ্তই চল- 
চ্চিধের প্রথম দর্শকধুন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিপ। নিউজ গীল 
বা সংবাদচিএ এই যুগেই গুথম নিহিত হয। 

১৮৯৬ গ্রাষ্টাবে রাধা দেশের বর্ঝ মেশি (06916, 
১1০116১) শমে জাছুকব চশচ্চিঞেব প্রত আক 
হইগ। আকম্মিকঙাবে চশন্ডিধের জাদুকরী সঙ্গাবশা 
আবিকাৰ কবেন। তাহা উদ্ভাবিও শানাবধ বোৌশপ 
এখনও ৯ন্ত্রে ব্যব্হ্বও হন, যেমন, একবাওি? দু 
থেশে কহ চিঠের মধ্যে পাত কণ। তঠ৩১ |কন্ত 
মেশি চপ হখ জাছুবস্ঞাণ মধ্যেহ আবদ্ধ এলেন 
না, অল।ধণের এখধোহ তিনি চিধনা্েব এ৩তে পাব- 
কল্পিত ৮শস্চিঘগ্রহণে হা হন। এহ বী৩ওর ণশে তাহা 
শষ্ট সিন্ডরেশা ও অগ্াগ্ত হাব চাক্,ন)ন ৫৪ কণে। 
উহাখ দ্বাণা অগ্রপ্রাা- ৩ ইসা ১৯০২ শ্বাঠাখে ।দ লাহখ 
অথ গ্যান আঞখোব্কান কাবা মা) ন লাক ১14ে 
আমেধিকাবাণী এঙ্ডহন পোাখ খাঁর ব্রাক 
আগ এরপাগিত করিখা খঙওমান বাপ খওপাবণণ। 
রীিপতান্ত গ্াশন। কথেন। পোঠাবের প্রধান অবদধাণ 
হইশ সম্পাণ। বা এডিটি | হা খঠখ।শ চখা৯৯এ- 
পী(৩৭ু অন্যতম আবাশ্াক ৬1] শ। তিশি পুবাধিখিত 
চিরে ক্লোজ আপ বা ানকটদৃব9 অবঠারণা করেন। 
সম্পাদনা এবং প্রগোণন অগ্সাদে ক্যামেবার দু 
পরিব৩নেব সাহাধ্যে আধুনিক চপাচ্চতের মুভি 
প্রতিঞঠিত হইন। 

১৯০৮ষ্টার্ধে ডে৩ঙ্ ওনার গ্রিকিখ এব মাবিঞাবের 
ফলে চপস্িত্বের হতিহাসে নববুগের সথচনা হথ। পিনেমাকে 
মঞ্চবাতি হইতে ধুক্ত করিয়া এবং ক্যামেরার দৃষ্টি" 
কোণের বিভিন্নতা- নিকটদৃি ও দুখদুষ্র (লং শট) 
উপযুক্ত ব্যবহার-- দৃশ্থা বন্তৰ লুগ্ম বিশ্লেষণ, আলোক- 
সম্পাতের নাটকীয় বৈচিত্র্য ইত্াধি কণাকৌখলের 
স্থনিপুণ প্রযেগের দ্বাণা তিনি চলচ্চিত্রকে এক নৃতন “ভাষা” 
ও “শিল্পের” মহ্মায় প্রতিষ্ঠিত করিপেন। 'বার্থ অফ এ 
নেশন", “ইন্টপারেন্স' প্রভৃতি ছবি তাহা শিল্পনৈপুপ্যের 
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দৃষ্টান্ত । চলচ্চিত্রের এই ভাষা চাপি চাপংলিন-এর হাশ্- 
রসোচ্ছণ অথচ অর্থময় চলচ্চিজে নব কূপ পণ্রিগ্রহ করিশ। 
চ্যাপলিনের 'দি গোল্ড বাশ, (১৯২৫ খ্বী) এক অনবদ্য 
স্থটি | এ বৎ্সরেই কুশ দেশের যশম্বী আইজন্স্টাইন 
'বাটেল্শিপ. পোটেম্কিন'-এ চলচ্চিত্রের সম্পাদনরীতিকে 
বিমৃত্ত ভাব ৪ অথছ্োতনার উদ্দেশ্তে অপৃবকপে নিয়োগ 
করিলেন । ১৯২৯ খ্রাগ্াৰে ডেণ্মার্ববাসী কাল ড্রাইয়র “দি 
প্যাশন অধ জোয়ান অক আর্ব' ছবিতে নিধাক যুগের 
চশচিন্রশিল্পের পরাকাষ্ঠা গ্রধশন করিলেন। 

নির্বাক যুগে উপরি উক্চ বিকাশের পরে ১৯২৯ ৩৯ 
খ্াষ্টাব্খে সবাক চলচ্চিণের আবিভাব হুইল। শাহার 
অপ্লকাশ পরেই বহুবর্ণ চণচ্চির আম্মগ্রকাশ করে এবং 
একবণ ও খুধশ উভখবিধ চলচ্চিত্রেহ আঙ্ষিকগঠ উন্নতির 
ফলে ডহার বাস্তব বপাখণক্ষমত! বিশেষ ভাবে পবিপুন্থ হইল | 
দিস থুকগ্ধোওর কাপে পাশ্চান্তা দবেশসমূহে গৃহে গৃহে 
ঢেশিতিজীন যঞ্ছের গ্রচলণের পরে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা 
রন্মাব উদ্দেশ্যে বৃহধ[থ৩ন প্রেক্সীপণে বাবহাব বাড়িযাছে। 
থি ডাহমেপ্খথ।ল ঈখবা স্টোথিগুস্কোপিক ৯শচ্চিত্রও দেখা 
দেয়, বাদ” আন পঘস্ত হহার বিশেষ প্রসাব ঘটে নাহ। 
বুহদা৭ *ন প্রেক্ষাগূঙে বাবহারের জন্য চশস্চিহ মাধারণতঃ 
৩৫ [খাপ(খগার ৯গড1 যিতায় ছাপা হয়, কিন্ধু অল্পসংখ্যক 

দশকের মধ্যে ধেখানোর জন্য ১৬ মিপিমিঢাবে ছাপা »লচ্চিত্র 
আকরকাণ সবজানমিত হহতেছে। ঘরোয়াতাবে ব্যবহারের 

প্রগ্য ৮ মিপামঠাবের চশচ্চিততর অনেকেহ ব্যবহার কগিষ। 
থাকেন, তবে হহাতে এখন ৪ পর্যন্ত ধ্বশিসযোগ কখিবার 
উৎ$ উপাধ ডন্তাবিত হয় পাহ। নূতন নৃতণ টেকনিক-এর 
আবিষ্কার ও প্রয়োগের ষলে চশ্িত্রের ক্ষেত্র অধুনা বহু 
বি্তুও হহয়। পাড়য়াছে এবং ইহা একটি সম্পূণ নৃতন 
ভাষা স্থান গ্রহণ করিয়াছে । এ আষাতে গছ, কাব্য, 
ংবাদ-সাহিতা, বিজ্ঞান সা।হত্য, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস 

ইত্যাদি নাণাজাতীয় এচনা সন্ভব। আধুশিক কাপের 

গ্রামাণ্য-চিজ বা দলিপ-চিত্র ( ভকুযমেণ্টররি (ফলস), সংবাদ- 
চিত্র (নিউজ ববীপ), কাহিনী-চিত (ফিচর ফিল্ম), শিক্ষামূলক 
চিত্র ( এডুকেশনাল ফিল্ম), বিজ্ঞাপন-চিত্র, সঞ্চাপিত-চিত্র 
(আনিমেটেড ফিল্স, যাহাতে সম্পূর্ণকূপে আঙ্কত চিত্রেণ 
ভিত্তিতে চলচ্চিন প্রপ্তত হয়), পুতুল-চিত্র (পাপেট |কল্ম ) 
ইত্যাদির প্রসার দেখিলে তাহা হদয়ংগম করা যায়। 

কাহিনী-চিজের মধ্যেও বহু গ্রকারভেদ আছে। 
চণচ্চত্র-ণির্মাণ অন্যাগ্ত শিল্পকলার অন্থপাতে অতিশয় 

ব্যয়মাপেক্ষ এবং তাহাতে বহনের সংঘবদ্ধ শ্রমের গ্রয়োজন 
ঘটে। এই কারণে এবং রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে 

চলচ্চিত্র 

নিষ্িত জটিল যন্থপার্ধিকে আশ্রয় করার বলে চলচ্চিন 
শরমশিল্প ৪ শিল্পকপার ছেত চরিন পরিগ্রহণ করিযাছে। 
তছুপি, চলচ্চিত্র প্রমোদবিতরণ ক্ষমতা অক্ি ব্যাপক, 
বিশাণ দর্শক-মন্পরদায়ের নিকট হইতে প্রন পরিমাণে অর্থ 
সংগৃহীত হইতে পারে । আমেবিকান চলস্চিত্র গন উইথ 
ছ্য উই & হইতে সাডে চাপ কোটি চাক। সায় হইযাছিপ। 

নির্ধাণ, পরিবেশন ৪ প্রদর্শন এট তিশটি প্রধান 
বিভাগে চপচ্চিবশিপ্প বি | শিপ্াণ বিভাগের থম 
সোপান অর্থবিনিয়োগের ব্যবস্থাপনা | ইহা? প্রযোজকের 
ভূমিকাই প্রধান, তৎপরে পরিচালক প্রযোজকের দ্বাবা 
নির্ধারিত অর্থ ৪ উদ্দেশ গত সীমানার মধো বাখিয়। 
চপগ্চিল্টি সবাঙ্গনুন্দরভাবে ক্রপায়িত করা পরিচাণকের 
কর্তবা। বিশ্ষেখ্যাতিমান ও প্রভাবশালী পরিচাপকেরা 
প্রায়শঃ গ্রমোন্ধকের ভূমিকাও অপেকা শে নিনেরাই গহণ 
করবেন, অথবা সাধাবণওঃ যাহা প্রাযোজনকর সিদ্ধান্তের 

এপ[কা বলিয়া মাব্যস্ত হখ তাহার মধ্যে নিজেদের €ঠাৰ 
কাহিনী অথবা নটন্টী নিবাচনের মত শেত্রেও বদুব পর্যন্ত 
বিস্তৃত করেন। পরিচালাকরু নির্দেশে « তাহার উদেশ্থা 
অন্ুপায়ী চলচ্ির শি্লাণেন বিভিন্ন বিভাগের ভ।র বিন 
আঙ্গিক ফুশলীর উপর গ্রস্ত তন, যেমন চিত্রনাট। বচন! 
(ক্ষেকবিশেষে পখিচালক নিজেই এই দার্িত গ্রহণ করেন), 
চি্নগ্রহণ, শব গ্রহণ, পব্রপুনযোজন, পারস্ফুচন, আাব্হস শীত 
রচণা ইত্যাি | বিভিন্ন বিভাগের কতাব অধীনে শাহাব 
সহকারীবগের স্কান। সুওরাং ক্ষেত্রবিশেষে একটি ঈন্চ্চিতের 
শির্ধাণকাধে নিমুপ কমীসখযা বিশেষতঃ যেখানে অধিক 
সংখা পাত্রপাত্রী ৭ চিনস্থ স্কান কালের নানা তেদাতভিপ-_ 
যন্থশিদের কোনও কারখানার সদান হ২1 বিচি 
শঙে | খলতঃ পরিচালকের শ্ীভূমিকার গিপ যেরপ, 
নেতৃভূমিকার গুরুত্ব তদপেক্ষা নূন শহে। পরিচাশক 
যত মহৎ শিল্পীই হউন ন! কেন, তাহার ম্যানেজার ভূমিকা 
তিনি কখনই সম্পূর্ণ জন করিতে পাবেন ণা। 

চলচ্চিত্র নির্যাণের অপরাংশ, অর্থাৎ পরিবেশন ও 
প্রদর্শন, সম্পূর্ণভাবে ব্যাবসায়িক কর্ম। প্রযোজকেব নিকট 
হুহতে নিমিত চলচ্চিত্রটির ভাব লইয়৷ পরিবেশক বিভিন্ন 
স্থানে তাহা এঅখানোর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শক, অর্থাৎ 
প্রেক্ষাগৃহের মালিক, পরিবেশকের সহিত চু বদ্ধ হইয়া 
চলচ্চিত্র প্রারর্শন করেন! অধিকাংশ দেশে গ্রদ্শনের পূর্বে 
চলচ্চিত্র অনুমোদনের জন্য স্থাপিত বিশেষ একটি অব্ুকারি 
বা বেসরকারি সংস্থার অন্মতিগ্রহণ আবশ্ক হয। 
প্রয়োজনবোধে এই সংস্থা জশকল্যাণেব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
কোনও চলচ্চিত্রের প্রদর্শন আশিক বা৷ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ 
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করিতে পাবেন, বা তাহার পরিবর্তনসাধনে প্রযোজককে 
বাধ্য করিতে পারেন । 

বলা বাহুপ্য যে, উপরি-উক্ত পরিবেশন ও সন্দর্শন 
-প্রঞ্রিয়ার অধিকাংশই কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 
প্রামাণিক চিত্রের পরিবেশনের ভার অনেক সময় সকার 
স্বহস্তে গ্রহণ করেন। 

বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্রের গুণবিচার, আদান-প্রধান) ভাব- 
বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বহু দেশে আন্তজাতিক 
চলচ্চিত্র উত্মব পাপিত হইয়া! থাকে । ইহার মধ্যে 
ইটালীতে ভেনিস, ফ্রামী দেশে ক্যান ও জার্মানিতে 
বেলিনের চলচ্চিএ উতৎ্মব সমধিক প্রসিঞখ । বতম।ণকাপেপ 
চলচ্চিত্রে বিভিন্ন ভাষা ব্যবধত হইলেও চিত্রভাখাএ ব্যাপক 
বোধগম্যতার গুণে ইহাতে একটি আন্তঞাতিকতার ছাপ 
পড়িয়াছে। তছুপরি অন্য দেশে প্রদর্শনের জগ্ত চশস্চিত্রের 
ৰাক্যা'শ চিত্রের নিয়ভাগে লিখিত টীকা অর্থাৎ সাব 
টাইটেশ অববা যে দেশে প্রধশিতবা সেই দেশের ভাষায় 
ভাষান্তরিত ( ডাবড ) করা হয়। 

সবাক চপচ্িত্রের যুগে বহু কৃতী পরিচাপকের ছবি 
পৃথিবীব)াপী প্রশ সা অজন করিষাছে। তগ্রধ্যে সবপ্রথম 
আমেবিকায় ও ফরাসী দেশে সবাক চলচ্চিত্রে অধিকতম 
পরিপুষ্ট সাধিত হ্য়। ফরাসী দেশে বেনোষার (২৩010), 
কান, (0913৩) ও ক্রেঘধার (01410) তাহাদের খু 

চলচ্চিত্রেখ দ্বাব। এই শিল্পকে উন্নত করেন, আমেরিকায় 
জন ফোঙ (00101 8), লুইন মাইপস্টোশ (1০৯13 

1111৩50016) প্রমুখ চপন্চিহকাবের কীতি শিক্পমূল্য অর্জন 
করিয়াছে । যুগ্খকালীণ ইংল্যাণ্ড যুদ্ধো স্তর ইটালী, তত্পরে 
সুইডেন, জাপান,পোপ্যাণ্ড ও ফরাসী দেঁশ পুণরায় চলচ্চিত্র- 
শিল্পে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্যাব্সাধিক সাধ্ল্য 
অপেক্ষা শিল্প-মূল্যের স্বীক্লতিতে এই প্রতিষ্ঠা অজিত হয়। 
ভারতের সত্যলিৎ ব্রায়ের 'পথের পাঁচাপী”, “অপরাদ্িত', 
“অপুর সংসাব' প্রভৃতি চণচ্চিত্র বিখবখ্যাতি অর্জন করিয়াছে, 
স্থইডেনের ইগমার বোগমান্ (1780)00 86181790) ১ 
জাপানের মিঙ্পোগুচি (10150988011), কুরোসা ওয়া 
(51:0998৮)) গোশো। (39919) ও ওল্প,(১৯০৩-৬৩গ্ী) 

ইটাপীর ভিক্োরিও দে-সিকা (৬1000110 45 9108) 

র্স্সেলিনি (29559111), ফেলিনি (06111) ও আন্কো- 

নিয়োনি (76901921) ১ ফ্রান্সের আপা বনে (41217 

চ২6159215), ফ্রাসোয়া আক (21550157990) 

ওঝ-লুাক গোর্দার (0০87-1,00 3081), পোল্যাণ্ডের 
আঙ্দ্রেই ওয়ায় দা] (4154:০] ৬71৭9) প্রমুখ চলচ্চিত্রকার 

আজ শিল্পী হিসাবে প্রভূত শের অধিকারী । ইহাদের 

চলচ্চিত্র, ভারতে 

শিল্পকর্ম এবং চলচ্চিত্রের শিল্প ও সমাজগত প্রভাব বিষয়ে 
বহু গ্রস্থ ৪ পত্জিকাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও এখনও 
হইতেছে। “চিত্রনাট্য, দ্র। 

দ্ধ 12011106 93810601909 ৫ [00610 31951112061), 
[106 1175109 ০] 110610, 1০665, বিএ স0, 

1938; 7২0£61 710175৬611, 17111, 1,017001, 1990 ; 

0919, 39132717760 ০1 11৮6 1017, [,0100018, 1952 3 

৬.1], চ১000৮110, 7117 6057006217৫ 2717 

4501016, তেও ০011, 1954 ১ 9 170 01501350611), 

17111701110) 14117) 96756, বত এ ০1, 1957. 

চিদানশ্দ দাশগুপ্ু 

চলচ্চিত্র, ভারতে চশচ্চি বঙমানে শিল্পের পর্বাযকুক | 
শিল্প হিসাবে ইহার প্রধান বৈশিষ্টা এই যে ইহ নই 
শতকের একটি শজনশীল ও জীবন্ত শ্ল্পি। বঙমানে 
চলচ্চির এদেশে এব বিদেশে, শুণুমা নু প্রমোধ পরিবেশনের 
কার্ধেই মীমাবদ্ধ হইযা নাই, ইহাব শিল্পগ 5 “ব" মাগ্িকগণ* 
উৎকর্ষপাধনে ও অনেকে যথেষ্ট অগ্রসক হযাছেন। 

চলচ্চির অবশ পশ্চিম দেশের দাণ এব ইই।ণ চচনাব 
ইতিহাসের সঙ্গে ভারছের নাম? যু | ১৮৯৫ খাষ্ছাকে ব 
২৮ ডিসেম্বব লুমিযেব বাদার্প পাণী শহরে তাহাদের 
'সিনেমাটোগ্রাফ প্ররর্শনাব আয়োজন করেন ১ হার 
কষেক মাসের মধ্যেই উহার তাহাদে? এজেতেটেব মাধামে 

ইংল্যা্খ আমেবিকা ভন্যাদদি €শে সিপ্মোচে গ্রাফ 
প্রদর্শনীর আয়োজন কবেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭ ভুশাই 
রাশিয়ার জার-কে দেখানোর জগ্য মক্ষোতে একটি বিশ্ষে 
প্রদর্শনীর আযোজন হয় এবং এ একহ দিনে পুষিয়ের 
্রাদার্পের আর-একটি দল বোম্বাই শহরেও প্রবেশমুণ্য 
লইথা সাধারণকে ছবি দেখান। তাহাদে অগষ্ঠাণম্থচীতে 
চলন্ত রেলগাড়ির আগমন”, সমুদ্র আসান ইত্যাদির দৃশ্য 
ছিশ। বলা যায-- বিটিশ, আমেরিকান ও কুশদের সঙ্গে 
ভারতের দর্শকও ঠিক একই সময়ে ছবি দেখিবার স্থযোগ 
লাভ কধিয়াছিল। 

চলচ্চিত্র-প্রদশনী ইহার পর শহর হুইতে ক্রমশঃ 
গ্রামাঞ্চলেও ছডাইয়া পডে এবং শহরগুলিতে কয়েকটি 
চিত্রগৃহ নিগ্িত হয়। এই সব চিত্রগৃহে যে সমস্ত ছবি 
দ্নেখানে। হইত তাহার বেশির ভাগই আসিত প্রিটেন, 
ইপ্ররোপ, আমেরিকা ও ফ্রান্স হইতে । ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে 
সখারাম ভাটবাডেকর (9411১012) 31)90506151) 
এই সমর কতকগুলি সংবাদচিত্র তোলেন ও প্রদর্শন 

করেন। চিন্রনির্যাতা বাইবেলের বিভিন্ন অধ্যায় লইয়! 
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চিত্ত নির্মাণ করেন । বাইবেলেরই একটি কাহিনী অবলগ্বনে 
তৈয়ারি 'লাইফ অফ ক্রাইন্ট? জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও 
জি. ডি. ফাল্কে ( ১৮৭০-১৯৪৪ শ্রী) এই চিত্রটি দেখেন 
এবং ভারতীন্ন ভাষায় চি্রনির্মাণে ব্রতী হন। ফাল্কের 
প্রথম ছবি “হরিশ্ন্ধ্র” ১১২৮ মিটার (৩৭০০ ফুট )। ১৯১৩ 
গ্ষ্টাব্ধে এই শিবাক চিজ্রটি মুক্সিলাভ করে এবং দাদা 
সাহেব ফাল্কে ভাগতীয চপক্ছিব্রশিল্পের জনকরূপে 
অভিহিত হন, কিন্তু সম্প্রতি বিষ্টি লইয়া! মন্ঠাপ্তর 
দেখ! দিয়াছে । “ভারতীয় চপচ্চিত্নের ইতিহাস” নামক 
গ্রন্থের পেখক কাণীশ মুখোপাধ্যায তথ্যের দ্বারা প্রমাণ 
কবিয়াছেন যে বাংপার হীনালাণ সেনই প্রকৃতপক্ষে 
চপচ্চিন্ের জণক আখাপাভের অধিকারী । কিন্তু বিষয়টির 
এখণও চুঢান্ত নিষ্পন্তি হয় নাই। 

পরুব্ী দশ বত্সবেগ ধাল্কে আব বহু চিত্র নির্খাণ 
করেন। বান্তবিকপক্ষে ফাল্কে-নিমিত সব চিতই ছিল 
পৌরাণিক। ফলে এই ছবিগুলি অতি সহজেই জনচিন্ত 
জম করিতে সমথ হয, যাহা বিদেশাগত চিতের পক্ষে 
কখনও মঙ্গল ছিল না। 

ধাঁল্কের নাণন্যে অপ্রাণি* হইযা আঙঃপর ভারতের 
বিহিন্ন কেন্দ্রে অনেকেই পৌরাণিক উপাখদান অব্লস্কনে 
কাহিপী চিন শির্জাণে বঠী হন। কপিকাতার ধীবেন 
গাঙ্ছুপীপ্ধ পাম ইাধের আধো বিশ্ধষেভাবে উত্বেখযোগ্য | 
ধীলেন গাঙ্গু পা কষ্েকজন আশাধার শইয়া সমকালীন 
পাঃইমিকায ইল) বিটাপড আমে একখাশি কমেডি-চিত্ব 
তৈযার করেন। ১৯১১ খ্রাষ্টাঙ্ধে চিহটি বা (অধুনা 
পুন শিষেটাব ) প্রেক্ষাগুহে মুক্তিলাভ করে। হাস্তবসাহ্ুক 
এই সামার্দিক চিবখাননির সাফশ্যে উতৎ্সাহি ৩ হইযা। ধীবেন 
গান্ুণী নিজেই কয়েকখানি চিদ্র নির্মাণ কবেন। 

এই প্রসঙ্গে বোস্বাই-এরু চন্দুশাশ শা-এর নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । এই শঙকের দ্বিতীয় দশকে সামাজিক চিত্র 
যাবি করিষা তিনি সাফপা অজণ কবেন। কিন্তু এই 
সময় পৌরাণিক চিনেবই আদর ছিল সবাধিক। 

প্রথম বিশ্বমু্জেন মময় ইগনোপীয ও ব্রিটিশ চিত্র- 
প্রযোজনার ক্ষেতে যেমন গুক্ষতর স'কট দেখা দেয় 

অথচ এই সময ছবি দেখার ব্যাপারে দশকদের আগ্রহও 
আশ্চর্ধজনক্ভাবে বাড়িযা যাষ। ফলে আমেরিপ'র যে 
চিত্রপ্রযোজকগণ ইতিমধ্যে হলিউডে স্থায়ীভাবে চিত্র- 
নির্মাণের কাছ শুঞ্ক করিয়াছিলেন তাহারা সার] বিশ্বে 
তাহাদের ছবি পাঠাইতে আবঙন্ক করিলেন। যুদ্ধ শেষ 
হইবার পর্ন ইওবোপের চিত্র-গ্রযোজকগণ বিস্মযের সঙ্গে 
আবিষ্কার করিলেন যে, তাংাদেল বাজারে হলিউড-চিত্পেরই 

ভা ৩৫৩৯ 

চলচ্চিত্র, ভারতে 

প্রাধান্ত । তখন তাহার! নিজেদের চলচ্চিহশিল্পকে উতৎসাহ- 
দানে ব্যস্ত হইয়া! উঠিলেন। ব্রিটেন “কোটা” পদ্ধতির 
প্রবর্তণ করিয়া নির্দি্টসংখাক খিটিশ চিত্রপ্রর্শন আবঠ্িক 
এই হুকুম জাবি কিল এব" সেইসঙ্গে ভারতের বাজারের 
কথাও ভাবিতে লাগিল। এই অবস্থার মধ্যে ১৯২৭ 
থীষ্টাবে ভারত সরকার কতৃক গঠি৩ হইল "সিপেমাটো গ্রাফ 
কমিটি? । কমিটি ভাগতের বিভিন্ন কের পরিদশন করিয়া 
একটি বিপোর্ট তৈয়াবি করিলেন। রিপোর্টে সেন্সপশ্িপের 
খ্াযাপাধে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থাগঠনের পরামশ দেগয়] হয়। 
কমিটি ভাবতীয় চিত্রপণিাণে সরকারকে আহধিক সাহায্য- 
দানের প্রস্তাব দেন এবং কলাকুশলীদের ( টেকৃনিসিযান্স ) 
জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র তৈযাবির পরামশ দেন। কিন্তু এই 
মুল্যবান বিপোর্টটি শেষ পর্যন্ত সবকারি দগ্চবে চাপা পড়িযা 
যায়। 

এই ঘটনার অনেক পরে স্বাধীন ভাবুত স্ক্কার ১৯৪২ 
খীষ্টান্দে 'ধিল্ এনকোয্যারি কমিটি? নামে এ একই ধরনের 
আর-একটি কমিটি গঠন কবেন ১ উহার চেযারমান হণ 
এম. কে. পাতিল | খপা বাছপা, ইতিমধ্যে এই শিরটিত5৪ 
এক বিশ্মধকরু পরিবঙন আসে- শিশেষ কবরয়া চলচ্চিত্রে 
শব্ব-প্রবর্তনের ফলে। কলিকাতা প্রথম সবাক ছবি 
“মেপডি 'অঞ্চ লাভ' অধুনাশুপ এল্িন্স্টোন পিকচার 
প্যালেসে দেখানো হয় (১৯২৯ গা)। শর ও ধ্বণি- 
প্রথতনের ফলে নিবাক চিত্র ক্রমশঃ সবাক হইয়াছে এবং 
তাহার সঙ্গে সংঙ্ষ নানাবিধ সমস্তাও দেখা দিযাছে। 
শিবাক চিনের ধুগে ভারতবর্ষের যে কোনও স্থানদ্রেই ছবি 
ইউক তাহা ভাবতবধে হো বটেই এমন কি এক্ষদেশ এবং 
সিংহ: প্রদশিত হইত। ছাধাহণবে সবাক হপ্যার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই বাজাব ক্রমেই সংকুচিত হইত লাগিন। 
চিন শির্যাতা এবং ডিহ-পদশকগণ পিতা নুতন অসুবিধার 
সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। এই সমস্তাঘ এবং অন্থান্ 
অর্থনৈতিক কারণে বহু চলচ্চিত্র সস্থার দজ] বন্ধ ইইযা 
গেশ। এমন কি সমগ্র ভারতে ধাহ।দেব্ ১২০টি চিহ্গৃই 
ছিল সেই বুহন্তম গুরিঠজাণ মাডান বিষেটাবও পানা 
কাখণে ধীরে ধীরে ভাহাদের ব্যবসায় গুটাইযা লইতে 

লাগিলেন। গুমঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাহতে পারে জন এফ, 
ম্াডান (১৮৫৬ ১৯২৩ শ্রী) ১৯০২ গ্রীষ্টাব্ধে কলিকাতা 
মযদদানে তাবু খাঢাহয়। প্রথম ছবি দেখানো শু3 করেন । 

আর্দেশীর ইরানী কুত প্রবম হিপ্পী সবাক চিহ্র 'আব্ম 
আরা” ১৯৩১ শ্রীষ্টান্দের ১৪ মার্চ মুক্তি পায় এবং দু্্বি 
সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি অহতপুব সফলভাও অর্জন কর । এ একই 
বলবে ২২টি হিন্দী, ৩টি বাংলা এবং একটি তেলুগু ও 
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একটি তামিল চিত্র নিমিত হয়। ইহার পর হইতে 
ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষার ছবি জনপ্রিয় হইযা ওঠায় 
চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি নবযুগের সুচনা দেখা 
দেয়। চলচ্চিত্র সবাক হওয়ার ফলে বিদেশী চিত্রের প্রতিও 

দর্শকসাধারণের আগ্রহে ভাটা পড়িতে থাকে । 
“আপম আরা”তে প্রা ১২টি গান ছিল। ছবিটির 

জনপ্রিয়তার ইহাও একটি বড কারণ বণিয়। অন্থমান কথা 
হয়। শুধুমাত্র 'আলম আরা'-ই নহে, সেই সময়ের বেশির 
ভাগ ছবিতেই নুতা-গ'তের গ্রাচুর্দ দেখিতে পায় যায়। 
পরে অবশ আঞ্চলিক ভাষার চপচ্চিত্রে নু্ঠ গীঠেব সংখ্যা 
হ্রাপ পায়। কিন্তু বঙমান কাপে এমন ছবি অল্লই 
দেখা যায় যাহাতে নৃত্য-গীতাদি নাই। 

সবাক চিত্রের প্রথম যুগে বিশেষ করিয়া তিনটি চিন্ধ- 
প্রত্চান প্রসিদ্ধি অর্তন করে। এই ঙিনটি প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে কলিকাতাষ বীবেন্দনাথ সরকার কঙক প্রতিষ্িত 
নিউ থিষেটাপ লিমিটেড এর নাম সবাগ্রগণ্য। দেবকী- 
কুমার বস্থর পবিচালণায় এই সংস্থা কর্তক শিমিত 
তক্তিমূল্ক চিত্রগুলি বিপুল জনসমাদর লাত করে। 

এই হুত্রে বলা যাইতে পারে, প্রমথেশ বড়ুয়ার নাম ৪ 
ভারতীয় চনচ্চিত্রেপ ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া খাকিবে। 
প্রমথেশ বড়া কর্তৃক পরিচালি৩ দবদাস' ছবিটি ( হিশ্দী 
ও বাংল।) সমগ্র ভারতে অপাষান্া জন সণবর্ধনা পাভ 

করে। বৈপ্রবিক কপে দেবদাসে'র মত নিউ খিয্নেটাস এর 
আরও অপেক ছবি বাংলা ও হিন্দী ভাষায় গৃহী হয়। 

অপর দুইটি সংস্থার একটি হইণ পুপার প্রভাত ফিল, 
কোম্পানি, অপরটি বোম্বাই-এব বন্থে টকিজ। প্রভাত 
ফিলুস কর্তৃক নিমিত ছবিগুলির মধ্যে ভি. শান্তারাম 
পরিচালিত ছবিগুপিই বিশেষ উল্েখযোগা। তাহার 
“অমর-জ্োতি" চিত্রটি ১৯৩৬ খ্রাষ্টান্জে ভেনিন চলচ্চিত্র 
উৎ্নবে প্রদশ্রিত হয। প্রভাত ফিল্মসের '“দামূলে, এব 
ফতেপাল পরিচাপিত “ছুনিয়া লা মানে? চিন্রটিও ভেশিস 
উত্সবে একটি পুরস্কার পায়। বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্রের 
ইহাই প্রথম পুরস্কার পাত । 

বন্ধে টকিজের মূলে ছিলেন বাশ্লার হিমা*শু বায় ও 
তাহার অভিনেত্রী পত্রী দেবিকারানী। বেশ কয়েক বছর 
ইংল্যাণ্ডে কাটানোর পর ঠাহারা ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং চিন্র-প্রযোজনায় আল্মনিয়োগ করেন । হিমাংশু 
রায় জার্মানির সহযোগিতায় বুদ্ধের কাহিনীর তিত্তিতে 
১৯২৫ খ্রীষ্টাবে 'লাইট অক এশিয়া নামে একটি নিবাক 
চিত্র নির্মাণ করেন। ছবিটি ইংলাযাগের রক্্যাল কমা 
পার্ফর্মেন্দ ছাড়াও ইওরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে 

৩০৬ 

চলচ্চিত্র, ভারতে 

সাধফলোর সহিত প্রদশিত হয। দেখিকাবানী সিনেমায় 
যোগদানের ফলে আরও অনেক মহিপা অভিনয়ের জঙ্া 
চলচ্চিত্রে আসিতে থাকেন । বম্বে ৮কিজ কর্তৃক প্রযোজিত 
একটি সফশ ছবি হইপ 'অক্ছুৎকন্তা' । এই সময় চিত্র- 
শিশ্নাণের ব্যাপারে প্রাধান্ত ছিল প্রযোজক এবং পরি 
চাপকের। কিন্থু খিতীথ বিশ্বযুদ্ধ এই শিল্লের ক্ষেত্রে এক 
বিরাট পরিবর্তন আনিয। ধিশ। বৈধ ও অবৈধ উপায়ে 
অঙ্গিত বাশি বাশি টাকা এই শিল্পে নিয়োজিত হইতে 
লাগিব। স্টার সিস্টেম বা হ।রক। প্রখার প্রবণ হইপ 
এখং ভাহার সঙ্গে সঙ্গে ছকে বাধা ছবি তেয়াবির 
প্রবণতা ৭ দেখ দিশ। যপে বহু প্রত্ঠাণ উঠিষযা গেল 
এবং কিছু কিছু নৃহ্ণ গ্রত্ঠানেব9 গোডাপগুন হুইপ। 
উদীয়মান চলাচ্চিঘ নিশা দেব অগ্গতম হহপেন বাজ 
কাপুর। তাহার 'আওযাব।, ছবিটি তারও ছাড়া বিদেশেও 
জনপ্রিষত। পাত করে। 

এই ধারার খাহিবে খাকি | মাহাণা বোগ্ধাই এ তিন্ন 
বীতির চশচ্চিত্র প্রযোজনা করিম! খ।|াত অঞন বরেন, 
তাহাদের মধ্যে বিমল রাগ বিশেষঙাবে বে ।খোগা। 
তাহার “দে বিঘা জখিপ ছবিটি ১৯৫৪ খাষ্টাঞ্ষে বান 
চলচ্চিন্বো্সবে পুণস্কৃত হয়। সাবাদি চশন্িতকাৰ 
কে. এ আব্বাস-ক৩ এন? ছবিটি এডিতবান চ11৮চ৫ 
উত্লবে (১৯৫৫ শ্রী) প্রশসিত হথ। 

১৯৫৬ থ্রাগান্দে সণাজিৎ পায় নিমিত পাব পাগাশী? 
ছবিটির মুর্ষপাতের সঙ্গে সঙ্গে তানভীব ৮০িক জগ ত 
এক নৃহণ অধ্যায়ের স্থচনা ইঘ। ৯+৮ব ভাঙার সার্থক 
গ্রবোগ এব ভারঠীণ জণ জীবশের বাষ্কব কপাখতোব 

মাধ্যমে পথের পাচাশী' খে নবা চলাঙ্চন গ।ন্দোশনে ধ 
স্থদ্টি করে) ভারতীয় পিণেমাপ ক্ষেতে তাহার প্রভাব 
অভূতপূর্ব । এই আন্দোলনের অণ্শাধার হিলাণে খিক 
ঘটক, মৃণাপ সেন প্রণখ পরিচালকের শাম করা যাগ। 
তাহাদেগ শিম লাকণা তারতীঞ্ চলচ্চিএকে আন্তজাতিক 
প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে । 

ভারতীয় চপচ্িত্রের আলোচন।য় আরও কয়েকটি 
বিষয় উল্লেখযোগ্য | যেমন, ধি্মি সেন্সর | প্রাক স্বাধীনতা 
যুগে সেন্সরের ব্যাপারে রাজনৈতিক কডাকড়ি ছিল এবং 
তাহা বন্থণাংশে পুপিশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এখন বিষয়টি 
কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের হাতে আপিয়াছে। চেয়ারম্যান 
এবং অনধিক নর জন সাশ্য লইয়া এই বোঙ গঠিত। 
ফিল্ম সেন্সরের ফি ধার্ধ হইয়াছে প্রতি হাজার ফিটে 
৪* টাকা। দেশী এ বিদেশী উভয় ক্ষেত্রেই মেশ্সবের 

নীতির অনষণীয়ত] লইয়া অনেকবার অভিযোগ উঠিয়াছে। 



চপচ্চি্ব উৎসব 

বিভিন্ন দেশেব কিল ফেঠিভাপ-এ ভারতীয় চলচ্চিত্রের 
আদর হইতেছে, বিদেশা ফিল্ম ফেন্রিভালও এদেশে অনুষ্ঠিত 
হহখাছে। তাহা ছাড। বিভিন্ন খিল সোপাইটি ও ফিল 
কলা বিধেশী ভালো ছবি দেখাইয়া দর্শককে ডন্নততর 
শিপ্পমানের পহিত পরিচিত করাভতেছে। 

তীয় বিষয়টি, করভা৭। প্রমোধকর, আরকর, যন 
পাতি 9 কাচা গিনি আমদানি শুক্ধ হঙ্যাদি করের বোকা! 
বর্তমান কাপে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাহযাছে। ১৯৪৯ 
্রাষ্টান্দের একটি হিসাবে দেখা যায়) টিকিট বিঞ্ুয় বাঝদ 
বক্স অধিসে যত টাক! পড়ে তাহার শঙকরা ৬০ ভাগ 
ট্যাক্স দিতে খরচ হগ। 

ভাব ঠীয় চলচ্চিত্রশিন্পের উন্নতিখিধানের জন্য গভর্নমেন্ট 
অনেক কিছু কাপঠেছেন। খহাদক দিয়া “চিল্ড্রেন্ন ফিন্ম 
সোসাহটি'ণ পণ্তন (১৯৫৫ শ্রী) একটি সংপ্রগাপ | চিত্র- 
প্রযোজকদের আখিক সহাথতাধানের জগ্ত খিল্ম ফিনা'প 
কপপোবে*নেব প্রতি্। এবং ফিল্ম উপদেষ্ট। বো গঠন 
(১৯৪৯ এরা) সরকারের অগ্ততর প্রশ'সনীয কাগ। শিল্ 
ইনণটিউ১ অথ হ্যা (১৯৬১ শ্রী) পুনায় প্রঙাত 
নিথ। এব পাবি হাল, ৮,ঠিও ক্রয করিখ| সেখানে শিক্ষা দের 
শির শেলী শিক্ষার বাবস্থা কবিখাছে _ ইহা ও একটি সাধু 
গ্রযাশ। হঁতমধ্যে বাট] মের য্যাবিবও উদ্বোধণ 
হহগাছে। বিন শিল্পের উনাতির জন্য পারায় পুরধাবের 
খ্যবস্থার (১৯৫৪ শ্রী) মধ্যেও সরকারের শুভেচ্ছাব প্রমাণ 
ণুরক্ষিত হখ। 

দ্র. দশক) চলচ্চিহ সংখ্যা ১5015 390700% & ৩. 
[01১1317135৮ 91909, 17401) 17111, 09109 018, 1963 

মহন্দন|খ বকর 

চলচ্চিত্র উত্সন বিদেশী পর্টকগণের সংখা বাডানোর 
চেষ্টায বেনিতো মুসোলিণী ১৯৩২ ্রীষ্টাধে ইটালীব অন্তর্গত 
ভেনিস নগবীততে প্রথম চশচ্ির উৎসবের প্রচলন করেন। 
ইহ।র দ্বাণা দেশ বিদেশেব চশটিঙেব সহিত পবিচিত 
হইবার, "চাহার মাণ নির্ণয়ের, ৮লচ্চিত্রকার ও সমালো৯ক- 
বধগেখ ভাব-বিশিময়েব এবং ক্রযবিঞ্ষেব যে সুযোগ 
উপস্থিত হয় তাহা মুসোলিনীর প্রাথমিক উর্দেগ্তকে 
অতিক্রম কিয়া যায়। দ্বিতীষ মহামুদ্ধোন্তব কালে চলচ্চিত্র 
উত্সবের সংখ্য। প্রায় একশতের কোঠায় পৌছিযাছে। 
ইহার মধ্যে কিছু প্রতিযোগিতামূলক এবং অন্থাগ্ঠগুপি 
প্রদর্শন উৎসব মাত্র। কাহিনীচিত্র ব্যতীত প্রামাণা 
চিত্র, শিশুচিত্র, সঞ্চাপিত চিত্র ( আনিমেটেড ফিল্লা ) 
বিজ্ঞান অথবা ধর্মস্ম্বন্ধীয় চিত্র ইত্যাদি বহুতর বিশিষ্ট 

৩৩৭ 

চলচ্চিত্র উৎসব 

চলচ্চিত্র উৎমব পাঁশা স্থানে অনুষ্ঠিত হইয| থাকে | ভেনিস, 
ফরালী দেশে ক্যান, জার্মাপিতে বেলিণ, স্রইছ্জাবপ্যাণ্ডে 
লোকার্নো, রাশিয়ায় মন্্ো ও চেকোঙ্সোভাকিয়ার অন্কগত 
কাগোভি ভারি ইত্যাদি নগপীতে অগষ্ঠিত কাহিন।চিএের 
গ্রতিযোগিতা বিশেষ প্রসিদ্ি লাভ করিয়াছে । ১৯৫৯ 
বে ক্যান উৎসবে ধথামী দেশের নৃভেল ভাগ অথবা 

নবধারার চলচ্চিত্র সমগ্র বিশ্বের চলচ্চিতমহলে চাঞ্চলোর 
হষ্টি করিযাছিল। ভেণিসের গোল্ডেন লাবন অথব! 
স্বণসি হ' পুবফারপ্রাঞ্থির ঘলে আকিরা কুধোসা হয়] কৃত 
এশো মন" চপচ্চিত্র জাপানের চলশ্চিঞশিল্পেব উৎকর্ষ 
স্ন্থে সমগ্র নিশ্বে উৎসাহে হুষ্টি হয। সঙ/জিহ 
রায় “অপরাজিত? ছিছ্ধে এ পুরস্বার প্রাপ্ত হার পন্ছে 
তাহার জগঘ্যাপা প্রত্িষ্ঠটশাও ঘটে। ক্যান উৎসবের 
পাল্মে দর (291106 :01) অথবা নবি ও 

বেশিনের গোল্ডেন বেযার (00107. 064: ) লা 

“্ব্ণভথুক” বু কৃতী চলশ্চিত্রকীণকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি পান 
কবিষাছে। 

ভারতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্ধে প্রথম আন্ছর্জা্তিক চশগ্চিত্র 
উৎসব অগ্ুষ্ঠিত হয । ইহাতে প্রদশিত ইতালীয় শি৪- 
বিখ্যালিস্ট চলচ্চিত্র ভাবতে বিশেষ আলোডঙনের কি 
কবে। ১৯৬১ গ্রষ্টাবের ধিীয উৎসবটি সেরপ সমুদ্ধ 
না হইপেও ১৯৬৫ শ্রাাঝেব ততীয আন্তজাতিক ৪ প্রথম 
প্রতিযোগিতামূলক উত্সব বিশেষভাবে উত্লৎযোগা, 
কেননা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তেমন উত্কষ্ট চিত্রের 
সমারোহ না ঘখটিশেও বহু নিশিষ্ট চলিত প্রতিযোগিতার 
বাহির প্রদশিত হয। অন্তাগ্ত ৮পচ্চিত্র উৎসবের গা 
ভার.ঠ৪ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈধেশিক চলচ্চিত্র- 
বিদ্দের লইষা বিচারকসভা গঠিত ইব। সভাপতিস্থ 
করেন ভাবতের সম্যজিত্ বাষ। প্রামাণিক চিত্রে একটি 
্বতম্থ বিচার অচগ্ঠিত হয। এতদ্য তত চশচ্চি আলোচনা 
সভাও অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে দেশ বিদেশের বু 
বিখ্যাত মনীষী অণশ গ্রহণ করেন। গরধান উত্সব 
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবার পর কলিকাতা, বোস্বাই ও 

মাঙাজে চলচ্চিব-সগ্চাহ পালিত হষ। বৈদেশিক অতিথিগণ 
এই শহবগুপি পবিভ্রমণ করেন ও উৎসবের অধিকাংশ 
চিত্র একই সমযে সেই সকপ শহবে প্রদশিত হয়| 
আলোচনা-চক্র এবং পত্রিকাদির মহায়তাষ দেশ-বিদেশের 
চলচ্চিত্রবিদ্গণের মধ্যে ভাববিনিমযের স্থযোগ ঘটে। 
ভারতীয় চলচ্চিত্রে নবধাবা-প্রবর্তনে এই তিনটি উৎসবের 
প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

চিন দাশগুপ্ত 



৮সার, জেয়োষ্কে 

চার, জেয়োক্ে (আহ্বয়াশিক ১৬৩৪৬-১৪৭৩ রী) মধ্য 

যুগের ইংরেজী সাহিত্যে জেয়োফ্রে চসাবের স্থান 
সবগ্রগণা। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইংল্যাণ্ডের 
আগালতে ও পালামেণ্টে ইংবেজী তাষা সরকারি- 
ভাবে স্বীকৃত হওয়ায় সাহিত্যিকগণের একটি অভ্ভুতপূর্ 
হযোগ আমে এবং চসাথ মেই সুযোগের সম্পুণ 

সদ্যবহার কবেন। যুগের সাহায্য তিশি পাইয়াছিলেন 
সতা, কিন্ত ইহা বাতীত কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
সহিত্যিককে কত বেশি সাহায্য করে চার তাহারও 
একটি জাজল্যমান উদাহরণ। ১৩৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী 
দেশে যুদ্ধবন্দী হইয়! থাকায় ও ১৩৬৯-৭৮ খ্ীষ্টাবের মধ্যে 
পিকাডি, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, ফ্যাপাপ, মিশান প্রভাত স্থানে 
বিভিন্ন কাজকর্মে ভ্রমণের ফলে তিনি বিভিন্ন দেশের মান্ষ 
ও সাহিত্য প্রচেষ্টার মহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাও 
কখিয়াহিলেন। ফলে ফরানী প্ূপক কাব্যের দ্বারা 'অনু- 
প্রাণিত হইয়া তিনি প্রথম জীবনে “দি বুক অফ দি ডাচেস, 
(১৩৬৯ শ্রী), “্দি পালামেণ্ট অফ খাউল্স” ( আগ্মাশিক 
১৩৮২ প্রা), “দি হাউস অফ ফেম (১৩৭৮-৮৪ গ্রা), 
“দি পিজেণ্ড অফ গুড উইমেন” (১৩৮৬-৮৭ শ্রী) গ্রন্থতি 
কাব্য ব্লচনা করেন। তাহা ইটাপীতে ভ্রমণের ফলে 
উ্রইলাস্ আগ ফ্রিসিড” (১৩৮০-৮৩ খ্রী) প্রভৃতি কাব্য 
রচিত হয়। 'দি “ক্যাণ্টার্বেরি টেল্স? (১৩৮৭-১৪০ ? খী) 
তাহার প্রতিভার সবশ্রেষ্ঠ নিদশন। আখ্যাযফ়িকার মুখ বন্ধে 
তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে আগত ২৯ 
জন তীরযাত্রী তাহার সর অতুলনীয় বর্ণনা গুণে আজও 
জীবপ্ত রহিয়াছে । যুগের সংকীণ সন্কাবের গঙ্ডি পার 
হইয়! সহান্ুতি ও সগম কৌত্ুকপ্রিয়তার সহিত সে 
যুগের ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের দোষঞ্টি যেভাবে তিনি মেপিয়া 
ধরিয়াছেণ ও পৃধ যুগের বাস্তবতা-লেশহীন কাহিনীর 
পরিবর্তে বক্ত-মাংসের মানুষ গ্ুলিকে তিশি যে স্পষ্ট বাক্তিহ 
দান করিয়াছেন তাহা! চসারের শাদুনিকত্তের প্রমাণ । 
ভব নু, 9, 732707606, 05766 07৫ 00621166670, 

06709, 01910, 1947 ; 2০৮1] 20810111116 120৫ 

01175/০651,0100010, 1955 ; 0. 15. 150৬5, 03601769 

0145০ 0860910, 1956. 

নীতীশকুম।র বন 

চ1 চা-গাছের পাতা হইতে চ1 উৎপন্ন হয়। চা-গাছ 
থেয়াসিঈ গোত্রের ( 910115-71)68০686 ) অন্তর্গত 

দ্বিধীজপত্রী চিরহরিৎ্, বৃক্ষ; বিজ্ঞানসম্মত নাম থেয়া 
লিনেন্সিস (776 51160) | ইহা আসলে প্রায় ১*- 

টা 

১৫ মিটার দীর্ঘ বুক্ষ, কিন্ত নিয়মিত ছাটাই করার জন্যই 
গাছটি ৬* হইতে ১৫ সেট্টিমিঠার উচ্চ বহুশাখাবিশিষ্ট 
ঝোপাকৃতি গুলের আকার ধাবণ করে। চা-গাছের 
কচি পাতাগুপি রোমশ, কিন্ধ পর্গিণত পাতা মস্থণ 
ও চিক্ধণ। পাতার ফলকে অনেক হৈলগ্রস্থি থাকে। 

স্থগন্ধি শাঁদ ফুল এককভাবে অথবা গুচ্ছাকারে বাহির 
হয়। 

খায় চতুর্থ শতাব্দীতে ভৎকাপীন চীন সম্রাট তাহার 
সন্মানিত অতিথিদের চা পানে তৃপ্ধু কিতেন বলিয়। জান! 
যায়। খ্রীষ্টীয অষ্টম শতাব্ধীতে চীন দেশে চায়ের নিয়মিত 
প্রচলন হয়। জাপানে ভয়োশ শহাবীতে চায়েব চাষ 
শুরু হয়। ভারতে হিমালয অঞ্চপে বহুকাল হইতে চায়ের 
গ্রচলন ছিল, তবে ইংরেজ আমশেই ইহা বহুল প্রচার 
হইযাছে। 

ভারত, পিংহুপ, জাপান, পাকিস্তাঁণ, ইন্দোনেশিয়। 
চীন ও তাইওয়াশে চায়ের চাষ হইয়া থাকে | বোছেশিয়া, 
পূব আফ্রিক, পে আর্জেন্টিনা ও বাজিণেও চাদের কিছু 
কিড় চাৰ হয। ভারতবর্ষে দা্জিণি', জশপাহ গুডি, 
আশাম, শীণগিরি পরত, পশ্চিম্ঘা১ পবঃখাল। প্রঠতি 
স্থানে চায়ের সমধিক চাষ হইয়া থাকে । 

চা-গাছ সাধাবণতঃ ২০০০-২৫০০ মি১াব ৬০৯৮ বেশ 
ভালভাবে জন্মায় । চায়ের ভাল চাবের জগ্ব গপ্ুযোজন 

মাটির সামাগ্ত বেশি মম, বাংসবিক ২৫০-৫০ৎ সেন্টি- 
মিটার বু, ২১০-৩২* সেন্টিগ্রেড তাপমান্া এব জমি 
হইতে জপশিকাশেব সহজ ব্যবস্থা । 

বীক্ঘ পন বা কপম করিয়া ০1 গাছের চাষ হয। 
মার্চ এপ্রিণ মাসে বীজতুপায় উর মাটিতে বীজ বপন কৰা 
হয়। ছ্য মাপবৃদ্ধির পর চারা গাৎগুশি ১২-২০ সেটি- 
মিটার উচু হইপে প্রচুর সার দেওয়! জমিতে সাপিবদ্ধতাবে 
প্রায় ১৪০-১৫৭ মেন্টামঢার ব্যবধানে এই গাগুগুলিকে 
রোপণ করা হয়। অনেক সময়ে ৮া-বাগানে ছায়ার 
জন্য বাবলা, শিরিষ, শিশু, মাদার প্রভৃতি গাছ রোপণ 
করা হয়। নাইট্রেট অফ পঢাস সার চা-গাছের পক্ষে 
ভাপল। 

চারা রোপণের ৪-৫ বৎসর পরে পাতা তোলা শুরু 

হয়। মার্চ মাসের শেদ দিক হইতে অক্টোবরের প্রথমার্ধ 
পর্ধন্ত পাতা তোলা চলে। পাত। তোলার পদ্ধতি ও 
পাতায় ট্যানিন নামক রাসায়ণিক পদার্থের পরিমাণের 
উপরই চায়ের গ্রণাগুণ নির্ভর করে। কচি পাতা ও 
কুড়ি হইতে সর্বোৎকষ্ট চা তৈয়ারি হয়। পাতার বয়সের 
সঙ্গে সঙ্গে গয়ের গুণ কমে। 

৬৮ 



টা 

ভারত ও সিংহলে সাধারণতঃ কালো চা-ই ব্যবহৃত 

হয়। চা-বাগানের স্পগন কারখানায় ৪টি বিশেষ প্রত্রিয়ার 
দ্বার] কালো চা ঠয়ারি হয়। প্রথমে পাতা গুলিকে 
তাকের উপর ছড়াইয়। বাতাসের সাহায্যে সেগুলিকে 

ভারতে চা উৎপাদন 

চা 

শুকাইয়! সামন্ত শক্ত করিয়া লওয়া হয় (উইদারি*)। পরে 
এই পাতাগুলিকে বোলার মেশিনের দ্বারা পিষ্ট এ খণ্ড খণ্ড 
করা হয় (রোলপিং); ইহার ফলে পাতার কোনগুপি 
ভাঙিয়] কোয-মধ্যস্থ রুপ) এন্জাইম প্রন্থতি বাহির হইয়! 

: ১৯৬৪-৫ গ্থী 
( টিনো্ডেব সৌজস্টে প্রাপু) 

ক্রমিক সংখ্যা 

চে আনল? আবার টস ০ এটি রর রাই পে হা কস সবার পা ও জজ শি ০০ 

ক যথাক্রমে ১৯৫৬-৭১ ১৯৫৭- ৮ প্রভৃতি আধিক বৎসরের বিক্রয়ের হিসাব 

৩৩৬৪ 

পাজে/এ নাম চা চাষের জমির পরিমাণ চা উত্পাদনের পরিমাণ 
১৯৬৪ গ্র ১৯৬৫ গ্ী ১৪৬৪ গর ১৭৬৫ গ্রী* 

ভেক্টর হে্ীনু মেট্রিক টন মেক টন 

্ আমাম ১৬৬২৫১ ১৬৯৬৫৯ ১৪৯৫৫৩২ ১৮০৩৪ 

২, পশ্চিম বঙ্গ ৮৪৮৩৩ ৮৫০৩১ ৮৯৫৪১ ৮৮২৩২ 

৩, ধিপুর। €২৮৮ ৫৫০২ ২৯১৬ 

৪, পিহাব্ ৫৩৪ ৪৭১৬ ৫৭ ৩৬৬২ 

৫. উগব প্রদেশ ২০১২ ১৯৭২ ৭২৬ 

ঙ. পাঞ্জাব (কান্ড) ৩৭৬৩ ৩৭১৩ ১০৭০ ১০৭০ 

৭, [মা১ল প্রদেশ (মা৫ী) 8২৩ ৪২০ ১০৬ ১০৬ 
৮, ধাএাজ ৩৩০২৯ ৩৩১৫৩ ৪১৭৫৫ ৪৭৮৪ 

৯ মহাশুর ১৭৮৭ ১৭৯৫ ১৮১৭ ২২৬৮ 

রি কেরল ৩৯৯৫৮ ৩৯৮৬৩ ৩৮৫ন৭ ৪৪২৭১ 

মোট অপভাবরতীয় পরিমাণ ৩৩৭৮৭৪ ৩৪১ ৬৩৪ ৩৭২১১৭ ৩৬৩৭১১৭ 

*হিসাব চূড়ান্ত নয় 

ভারতের চ1 বিক্রয়ের হিনাব 
(উ বোব সৌঙ্গকে প্রাপ্ত) 

ক্রমিক ম'খা।  বখসর মোট উত্পাদনের পরিমাণ. দেশের বাজারে চায়ের পরিমাণ্জ. বিদেশে রপ্তানি 
মেট্রিক টন মেট্রিক টন সেটিক টণ 

১, ১৯৫ ৩ ৩০৮৭১৯ ৮৭৪৪৪ ২৬৩৭৪৮৪ 
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৩, ১৪৭৫৮ ৩২৫২২৫ ১৩৮৮৭৫ ২২৯৫০৩ 

৪. ১৯৫৯ ৩২৫৯৫৫ ১১৫৯২৬ ২১ ৩৬৮০ 

৫, ১৯৬০ ৩২১০৭৭ ১২৬৮০৬৩ ১৯৩০৬৩ 

৬ ১৯৩১ ৩৫৪৩ন৯৭ ১৩৯৬৪২ ২০৬২৯২ 
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৮. ১৯৬৩ ৩৪৬৪১৩ ১৪২১৩৭ ২২৩৫৪২ 
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আসে। অতঃপর পাতাগুলিকে শীতাতপনিযস্থিত কক্ষে 
প্রচুর বা্পের সহায়তায় প্রায় ২৪০-২৭০ সেন্টিগ্রেও উ্ধাপে 
রাখিয়া গাজানে। হয় (ফার্ধেন্টেশন )। যশে পাতায় 
অবস্থিত ট্যানিনের কিয়দংশ পাপচে বাদামি বঙের 
বাসায়ণিক পদদাথে পরিণত হয এবং পাতা গুপি কাপো হইয়। 
যায়। সবশেষে স্বয়ংঞ্ষি যঙ্ধের সাহায্যে পাতাগুপিকে 
ক্রমশঃ গ্রায় ৫৪" হইতে ৯৩* সেষ্টগ্রেড তাপমাত্রায় উ€প্ত 
করিয়া শুকইয়া লওয়। হয় ( ফাখাপশিং )। 

পৃথিবীর রপানি চায়ের শতকবা প্রা ৪* ভাগই 
ভারতধধ হইতে যায়। চা বপানিতে ভাবতের স্থান 
সর্বোচ্চ, তাহার পরেই ফিহল ও ইন্দোনেশিয়াৰ স্থান। 
টি বোডের মৌজন্তে প্রাপ্ধ হিলাব অন্থযাধী ভাখতের 
বিভিন্ন বাজ্যে চ1 চাষে বাবধত জমি এবং উৎপাধংনর 
পবিমাণ এবং দেশ ও বিদেশে বাজাবে চা বিক্রয়ের 
হিসাব ৩০৯ পৃ্গার ৬'পিকায় পুদন্ত হঈল। 

দরে ],. ১. 001৩9, 17100116101 60 0182 30417) 0] 

77001610005, 10000219597 &৯. 1. বব, 

4৯100, 11014 07015 01 110416, 03717601016, 195১, 

সঃঞাষকুমান পতন 

টান ও জাপানে একই গ্রজাতিব চা-গাঙেব পাত! 
হইতে বিশেষ উত্পাধণ পঞ্চতির সাহ।/যো কালো চায়ের 
পরিবর্ডে সবুজ চা উৎপন্ন কণা হয। সবুজ ৮1 ক্যারি 
সময় পাতা গুলিকে গাজানে। হয না, বর" উত্তপ বাপ্পের 
সাহায্যে পাতার এনজাইম গুপিকে নই কধিয়। দেও 
হয়। ফলে পাতাব সন্ধান (যার্সেপ্টেশন) বন্ধ থাকে 

এবং ট্যানিন হইতে বডিন বাসায়নিক পদার্থ গুপির উদ্ভব 
হয় না, "তাই পাতার রও সবুক্গ থাকিয়া যাঘ এবং ইহাতে 
ট্যানিনের পরিমাণ কালে! চাছের তুলনায় বেশি থাকে । 

চা-পাতায় নান! উদ্ধায়ী তৈল (ভোলাটাইপল অয়েল) 
ও গ্ৈব আমিড থাকে, ইহাদের জন্যই চাষের ম্থুবাস ও 
গ্রন্বাদ | ইহ] ছাড। থাকে ক্যাধিন, থিওকাইলিশ, টাানিন 
প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ । কালো চায়ে সাধারণতঃ 
শতকর! প্রায় ১:৪৮ ভাগ ক্যাকফিন এব শতকরা প্রায় 
৮-১০ ভাগ ট্যানিন থাকে । 

ক্যাকিন ও থিণফাইলিন পিউরিন-ঘটিত উপক্ষার বা 
আযল্কালয়েড। ইহারাই চায়ের মুছু উত্তেজক গুণের 
কারণ। মম-ওজনের কফির তুলনান্্ চা-পাতায় ক্যাফিনের 
পরিমাণ বেশি । ক্যাফিন নাঠতন্থ ও আড্রিন্তাল গ্রর্থিকে 
উদ্দীপিত করে ১ তাই চা-পান ক্লান্তি অপনোদন ও রাত্রি- 
জাগরণের পক্ষে সহায়ক । ট্হারই প্রভাবে চা-পানের 

চা 

পর কর্ণের উদ্যম বুদ্ধি পায়। ক্যাঞ্চিন পাকস্থলীর পাঁচক- 
রমের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে, এইজন্য বিশেষতঃ শুন উদরে 
অত্যধিক চা-পানে পাকস্থপীর প্রদাহ সই হইতে পারে। 
ক্যাঞফিন মস্তিষ্কের শ্সনকেন্ত্র ৭ বজসঞ্ালনকেন্ত্রকেও 
কিছু পরিমাণে উদ্দীপিত কবে। থিগফাইলিণও ক্যাফিণের 
মত নার্ভতন্ত্রকে উদ্দীপিত কবে। ইহ] ছাড়া থি৭ফাইপিন 
বৃকে মৃধক্ষরণের পরিমাণ বাডায , এ প্রঙাব ক্যাঞ্নেরও 
কিছু পরিমাণে দেখা যায়। চাষের এই ছুষ্টটি উপক্ষার 
যকতে ইউরিক 'অযাসিড ও শন্তান্ত পিউরিন-ঘটিত পদার্থে 
রূপান্তরিত হইয়া মুদেব সহিত বাহিব হষ্যা যায়, ইউগ্রিক 
আসিড উৎপন্ন হয় বপিয়া অত্যধিক চা পান গেটে বাতের 
রোগীর পক্ষে ক্তিকব হতে পাবে। 

ট্যানিন ক্যাটেচল (091৪0101)-ঘটিত জটিল 9 
বৃহাণুপদার্থ। সাধারণ চাষের লিকার ৫ণ্যাবিব সময় 
চা-পাল। হইতে অল্লমাত্রাধ টানি দবীহি ত হহযা 
লিকাবে আমে । পিকাণে দুধ মিশাইলে ছধেব প্রোটিনের 
সহিত ট্যাশিনের বিঞ্রিখার ফলে উৎপন্ন পোটিন ও 
ট্যাণিনের মিশিত অণুগ্শি শিকাবেব তপদেশে পাতিত 

হয়। চা-পাতা জপে ফুগাহশে বা বক্ষ গলম জণে 
তিজাইয়া বাখিলে লিকাবে ট্যানিনের পরিমাণ অনেক 
বুদ্ধি পায়, ইহা দেহের পঙ্গে শতিকব। 

ট্যানিণের বিদনাশক) শান্ঠিকর ৪ মুদ্ধ বাঁজবারক 
( আয।টিসেপ্টিক ) গুণের জন্য মনে সমন প্রাথমিক 
চিকিৎসার অন্য আঘোগনের অভাবে দেহের পথ অঙ্গে 
জলে ফুঠানে চা পাতার প্রলেপ দে হয হয়। 

চায়ে যে ছুধ ও চিনি মিশানে। হয় তাহ] ছাড। চাখেখ 
বিশেষ কোণ খাগ্মূপা নাই । 
ভবে শা. 4৯. [761)1, 016 11010 48115010505, ৩৬ 

৮০110 1949, 
দেব,11তি দাশ 

চীন হইতে ইন্প্যাণ্দে চ] রপ্তানি হইত। ইহাতে 
অন্থবিধা হওয়ায় ঈন্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগন 
উদ্ভিদবিদ গোসেফ ব্যাঙ্ককে ভারতে চ। চাষেব সমস্ত 
অন্ুধাবণ করিতে বপিপে তিনি ১৭৮৮ গ্রীষ্টাবে উত্তর-পূর্ব 
ভারত চা চাষের অনুকুল বলেন। ১৮২৫ থ্রীষ্টাবে 
আনামের কমিশনার ডেভিড স্কট ক্বাসামে চা পাওয়া যায় 
বলেন এবং শিবসাগরের বীসা গাউম (09075 )-এর 
নিকট মেজর ক্রম ও তাহার ছাতা কর্তৃক নংগৃহীত চায়ের 
নমুনা! কলিকাতায় পাঠান । উহ “চা” বলিয়া থীকৃত হইলেও 
বিশেষ কোনও ফল হয় নাই। ১৮৩৪ গ্রীষ্টাবে ক্যাপ্টেন 

৩১$ 
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জেন্কিন্ম চা উত্তর আসামের সম্পদ বলিয়া আন্দোলন 
করেন। এই সময় লর্ড বেনটিস্ক ভারতে চা প্রচলনের জন্য 
একটি কমিটি স্থাপিত করেন (১৮৩৪ গ্) ও চীন হইতে বীজ 
ও উপযুক্ত লোক আনার জন্থা ব্যবস্থা করেন। এই কমিটি 
জেন্ক্ন্সের কথামত অগ্রসন্ধান করিয়া আসাম প্রদেশ চা 
চাষের উপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ফলে ঈস্ট 
ই্ডিয়া কোম্পানি আমামে পরীক্ষামূলকভাবে চায়ের চাষ 
আরস্ক করেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৮৩৪ খ্রীষ্টান্ষে হস্ট ইপ্ডিমা 
কোম্পানির একচেটিয়! অধিকার বন্ধ হয়) এই প্রচেষ্টার 
ফলে ১ পাউণ্ত চা বিপ।তে চাপান যায়। ১৮৪০ গ্রাষ্টাবে 
আসাম কোম্পানি ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির বাগানগুপির 
ভার লইবার জন্য গঠিত হয় ও আজও এই কোম্পানি 
বঙমান আছে । এইভাবে ভাবতে চা-শিল্পের পত্তন হয়। 

১৮৩৯ শ্রীষ্টাক্খে আসামের সবকারি বাগান বিক্রয় 
করিয়া বেসরকারি কোম্পানিকে আবাদের স্থাযোগ দেওয়া 
হয়। খপে বাংলা, আসাম ও 'অন্তান্ত প্রদেশে চা বাগান 
বিস্ত/বিত হয়। কিছুকাশ পরে দক্ষিণ ভারতে চাষের চাষ 
'াবস্ত হয়। কিছুকাণ পুবেও চীন দেশহ ছিল পৃথিবীতে 
চাক্সের সবপ্রথাণ ৬ত্পাদক ১ বঙমানে ভারত সেই স্থান 

'আধিকার কপ্রিয়াঙে বলা যায়। 
বঠমানে ভারতবষে প্রা ৮০০৭ চা-বাগান আছে। 

€ই বাগ।নগুপি পশ্চিম বঙ্গ আসাম, হিমাচল গুদেশ,কেরল 
৪ মা্রাজে সীমাবদ্ধ । ভাবতে মোট ৮ লক্ষ একব ছমিতে 
৮ গান করা হধ। এই জমিতে উতৎপাপধনের পরিমাণ প্রান 
৩৬০ লক্ষ মেদিক ৯ন। প্রা ৬০" চা বিদেশে বপানি 
কর] হঘ। বহিখ।ণিজ্যে ৯ অত গুবত্বপূর্ণ সামগ্রী এব, 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চা বিশিষ্ট স্থান অধিকাব কৰিয়া 
আছে । ভাবত হইতে প্রায় ১৩৭ কোটি টাকার চা 
বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে । 

ভাএতে মোট চা উতৎপার্দনের প্রায় ৮০৭০ উত্তব ভারত 
(পশ্চিম বঙ্গ) আসাম, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি) হইতে 
লন্ধ হয়। দক্ষিণ ভারতের চা-বাগান মাদাজ, মহীশূর, 
কেরল ও কুর্গে সীমাবন্ধ। 

বতমানে ভারতের চা-শিল্প নান। সমস্যার সম্মুখীন 
হইয়াছে । সেজন্ত ভাবতে চায়ের উৎপাদন বাভানে, 
দরকার, কিন্তু উতৎপাদন-বায়ের ক্রমিক বুদ্ধি অন্যতম 
প্রধান সমস্ত। হইয়। দাড়াইয়াছে। আন্তর্জা। ওক বাজারে 
ভারতীয় চা কে মিংহপ, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য দেশের 
সহিত তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। 
চায়ের আন্তর্জাতিক দর বীধিয়া দেয় লগুনের 

নিলামওয়ালারা। ভারতের অভ্যন্তরেও চায়ের দাম এই 

চাঁকম! 

অশ্যায়ী নিয়স্থিত হয়। স্বতবাং প্রতিঘোগিতামূলক দরে 
বিদেশে চায়ের বিক্রয় বাডাইতে হইলে উতৎপাধনের ব্যয় 
কমাইতে হইবে। ভারভ, মিশহপ, ইন্দোনেশিয়া প্রতি 
দেশগুপির মধো যে আগ্ুর্জাতিক চা চুক্তি ১৯৫৫ খ্রষ্টাবে 
বাতিপণ হ্ইয়। গিয়াছে তাহারও পুনঃলম্পাদন করা 
আবশ্যক। চায়ের গুণগত মানের উন্নয়ন আর 'এক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ ইহার উপর নৈদেশিক বাণিঙ্গো 
ভারতীয় চায়ের প্রতিযোগি গাশক্কি নিউর কবে । এই সব 
সমশ্তা মিটাইবার জন্য ভারত সরকার টি বো গঠন 
কবিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান চা-শিল্পের সর্বাঙ্গীণ তবাবধান 
করিয়া থাকে । সম্প্রতি প্রতিতিত চা-পরিষ্দ গুলি 
ইওবোপ ৪ আমেরিকায় ভারতীয় চায়ের ব্যবহার বধিন 
করার জন্য বিশেষ চে] করিঙেছে। 

চ-শিল্পে বহুকাল হইতে কতকপ্তরপ পীতি সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । চাঁবাগানেব মালিক ভাবা চা-বাগান লন্মি 
কশিয়া খ্যাঙ্ক হইতে প্রয়োজনীয় অগ সংগ্রহ কবেন। এই 
বাপার চায়ের দালালের অহ্যোদনসাপেক্ষ। পুবাঞ্চপের 
বাগানের চা কলিকাতায় খিদিরপুবু অঞ্চলে ওয়ার হাউসে 
জম। চয়। চ| পৌছানোব ভাবেখ 'অভযায়া দালাপেরা 
নিলামের দিন ধাধ করে এ ফেব্রুখাবি হইতে জুলাই 
মাস পধস্থ প্রতি সপাহে বিশেষ স্থানে চায়ের শিলাম 
হ্য। কেব্প্মাব চ1-বাধসাঠী সংস্থা (সি. টি. টি, এ.) 
এই নিলামে অংশগ্রহণ করিতে পাবেন এবং প্রীত চাতুয়ুর 
মূল্য ১৫ দিনের মধ্যে দিতে হয়। দাশাপরাই বিক্রবপন্ধ 
অণে ব্যাঞ্ষের টাকা মিটাইযা দেন ও এইভাবে আবার 

উত্পাদন ৪ িিক্রয়গক্ চলে। উত্তর ভারতের চা 
কলিকাতায় ও দক্ষিণ ভাতের চ1 কোচিন এব লগ্নে 
৬বানতঃ নিলাম হইয়া থাকে | 

কি 

“না চটেপাব 

চাকমা১ চট্টগ্রামের পাবত্য অঞ্চপের অধিবাশী | 
চাকমাগণ ছুম চাষ করে এবং মাচা উপর বাশের ঘর 
ইহযারি করে। ইহাদের দেহ-গঠন মগ বা মারাকানীদের 

মত। ইহারা চাকমা, ডোইংনাক এবং ভু'গঙ্গাইন্যা। অথব। 
াংগজ্জালগ্যা এই তিনটি শাখায় বিভক্ত । সমতলের 

বাঙালীদের সহিত বৈবাহিক সুত্রে ইহাদের মিশ্রন ঘটিয়াছে। 
এবপ বিবাহ চাকমা সমাজের অহমোদিত। 

উল্লিখিত তিনটি শাখা কতকগুলি উপশাখা বা 
গোছাধ” বিভক্ত । কোনও কোনও গোছ। আদিপুকষের 
নামে এবং কোনওটি নদীর নামে পরিচিত । নিজ শিজ 

গোছার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ । পরিণত বয়সে চাকমাদের 
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চাকমা 

বিবাহ হয়। বিবাহে কন্তাপণ দেওয়ার রীতি বিস্তমান। 
সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন আছে। 

প্রত্যেক গোছায় একজন করিয়া প্রধান বা "দেওয়ান, 
থাকে। দেওযান গোছার অন্তর্গত ব্যক্তিগণের স্থখম্থবিধ। 
বিধান করেন। বুহৎ্ গোছায় 'খেজা' নামে দেওয়ানের 
একজন সহায়ক থাকে। দেওয়ানকে বত্সরে একবার 
চাউল, মুরগি এবং বাশের চোগায় করিয়া মদ্য উপহার 
দেওয়া হয়। 

চাকযাগণ সাধারণতঃ শব্দাহ করে। তত্পুৰে রথে 
মৃতদেহকে বহন করিবার ব্বীতি প্রচলিত ছিন। চাকমার! 
বৌঞ্ধ ধমীবলম্বী হইলেও উহাদের মধ্যে হিন্দু ধর্েক্র প্রভাব 
যথেই পরিপক্ষিত হয়। কেহ কেহ লক্ষী পুজা করিয়া 
থাকে। ভু৩-প্রেত ইত্যাদিতে তাহাদের যথেঞ্ বিশ্বাস 
আছে। পাবত্য চট্রগ্রাম পূব পাকিস্তানের অন্তগত হওযার 
পরে অনেক চাকমা] মণিপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলে চলিয়! 
আসিয়াছে। 

বিন।থ মুহোপাধাধ 

চাকমা চাকমা জাতির ভাষা । চাকমাকে ভাষা- 
তাত্বিকগণ বাংলা ভাষারহই একটি উপভাধারপে গণ্য 
করেন। বাংলাব দক্ষিণ পুব উপভাষার একটি বিশিঞ্ গলপ 
হইলেও চাকমার মধ্যে কতকগুলি এমন বৈশিষ্ট্য আনিয়া 
গিয়াছে যে হহাকে প্রাম্স একটি স্বতন্ত্র তাষার মখাদা 
দেওয়া যায়। ব্যাকরণের দিক দিয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের 
বাংশার সহিত চাকমার খুব সাদৃশ্য রহিয়াছে । চাকমা 
খের দিপিতে লেখ। হইযা থাকে । 

ত্র স্তীশচন্দ্র ঘোষ, চাক্মা জাতি, সাহিত্য-পরিষদ্ 
গ্রন্থাবলী ২৪, কালকাঠা, ১৩১৬ বঙ্গা ১ 0. 4৯, 

03101615090, 17728015605 ১৮66) ০7 17074, ৬০1, ডি, 

0810 1, 31০46০এ, 1903. 

দীপংকর দাশ 

চাথক্য নাম হইতে মনে হয়, ইনি ছিলেন চণকের পুত্র 
বা বংশধর। ইনি বিঞুগ্ুপ্ত ও কৌটিল্য নামেও অভিহিত 
হইয়া! থাকেন। পাপগ্রঙ্থ মহাবংশ' এবং চাণকোর 
নামাঙ্কিত প্রচলিত কতকগুলি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে 
চাণক্য তক্ষণলায় জশ্সগ্রহণ করেন। তিনি নান। শান্ত্ে 
বাৎখপন্তি লাভ করেন এবং উপাজনের উদ্দেশ্তে রাজধানী 
পাটলিপুত্জে গমন করেন। তখন নন্দবংশীয় রাজা 
চাণক্যকে পণ্ডিত-সভায় অপমানিত করেন। ইহাতে 
কৃপিত চাণক্ায ননাবংশের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হণ। 

চাতক 

কালক্রমে এ বংশের উচ্ছেদপূর্ক তিনি চন্ত্রগুগুকে 
সিংহালনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার মন্ত্রীকূপে বাজকার্ফ 
পরিচালণা করেন। চাণক্যের কাহিণী অবলম্বনে “মুদ্রা- 
রাক্ষণ' নামে প্রসিদ্ধ সংন্বত নাটক রচিত হইয়াছে। 
রাজনীতিতে তাহার অসাধারণ পািশ্য ও কৌশলের জন্ত 
তাহাকে প্রাচোর মাকিয়াভেলি খপা হইয়া থাকে । 

নিয়পিখিত গ্রস্থদ্ধষ চাণকোর নামের সহিত যুক্ত ; 
১. অর্থশান্ত্র ২. চাণক্য-রাজশীতিশান্র (ভোজবাজের 
আদেশে সংকলিত )। “অর্থশাস্্া দ্র । 

দূ. 10011 9566070205 090179100-010, 16 
770010101, [79১11190700 1963. 

এবেশ্চত্র বান্যাপাধায় 

চাণকোর নামাস্কিত শীতিবিষষক ৮নাধিক শোকের 
সংগ্রহ শিশুপাঠা হিসাবে বাংলা দেশে বহল প্রচলিত ছিল। 
দেশের বিতিন্ন অংশে বিতিন্ন শামে এইজা তীয় বিভিন্ন 
সংগ্রহেব সন্ধান পাওয়া যায: ১. চাশকা শীতি দর্প৭ 

(সতেরটি 'অধ)াথে বিভক্ত, মোট শ্লোকসখ্যা ৩৭২) 
২, বৃ্-চাণক্া (আটটি মখ্যাষে 11৩৬, খিভিনন ষগন্থবনে 
মেট শ্লোকসংখা ১০৯ হহতেে ১৭৩) ৩ চাশকাশীতি শা 
৪. চাশকা-সার মগ্রহ বা বোঁপচাণক্য (ভিশটি শ একে 
বিউক্ত, ৩০০ গোক ) ৫. 24%খবা (চট অবায়ে 
বিশুক্, শ্োকসাখ]| ৮৩ হ১ত৩ ৯৭) ৭8 ৬ ৯।৭কা-বাজ- 

নীতিশাপ্ব (আটটি অধ্যামে বি, প্েকসাখযা ২৫৩ 
হইত ৩৫৮) 

সংগ্রহের সহিত যে চাণকোর পাম সংমুক্ক হাহাএ 
পরিউয় ৭ হাহার সহিত গ্লোকপ্ুলিব সম্বধধ কিরূপ তাহা 
নিঝপণ করা ছুঃলাধা | 

প্রচাগাচঙ্ বন্)াপাধার 

চাতক নামাস্থরে পাপিযা। কুকুপিকর্মেন বর্গের (00৭60 
00০0116900৭ ) অন্তত কুপুলিণী গোনেব ( মঞ219- 

08০116৫ ) পাখি, বিজ্ঞাণসন্মত শাম ক্লামাতভোর 
জাকোবিনস (01৫110601100017115 )। দৈর্ঘ্য পুচ্ছলহ 

প্রায় ৩৩ সে্টিমিটার। দেহে সমগ্র উপপ্নিভাগ কাণো, 
মাঝে মাঝে সবুজের আভা) দেহের অধোদেশ শাদা । 
মাথায় কালে! শিখা । ডানা বড পালকগুণি গা শিঙ্গল 
৪ শাদা ভোরাকাটা। দীর্ঘ পেজের অগ্রঙাগ শাদা। 

ওঠাপডার সমস্ব ডানার শাদা ডোর] ও শ্বেত পুচ্ছাগ্র 

সহজেই চোখে পড়ে । চঞ্ু কালো । স্ত্রীপক্ষীর দেহসজ্জ! 
পুংপক্ষীর অনুরূপ । 
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াতুরযানত 
নিয়ভূমি হইতে হিমালয়ের প্রায় ২৪০* মিটার উচ্চতা 

পর্ধন্ত ভারতের প্রান্ম সব চাতক দেখা যায়। দাক্ষিণাঠোর 
কোন৪ কোন৪ অঞ্চলে অপেক্ষাকত ক্ষুদূকায় চাতক 
স্বায়ীভাবে বসবাম করে। ভারতের অবশিষ্ঠাককলে বরা 
খতুতে অপর এক টপপ্রজ্গা শর বুহকুর চাতক (01৫1160 
120067751004) আগসম্কক হইয়া! আদে। ব্ধায় 
মেঘলমাগমে চাতক চঞ্চল হয় ও "তীর কে মাকাশ 

মুখবিত করে। বর্যাশেষে খভপরিন€নের সঙ্গে সঙ্গে এই 
মুখরতা ও চাঞ্চণ্য দূর হয্। শীঙকালে ইহারা আফ্রিকায় 
চলিয়া যায়। 

চাওক প্রধানত: পতকঙ্গভুক | ইহাদের খাছের মধ্যে 
ফডিং, শুযাপোক। প্রতি প্রিয় ১ ইহারা টেপাবি গুভ্ভুতি 
ফপও খাহগা থাকে । কোকিলের মঠ চাওক ও পরহঠত। 

ছাঠাবে জাতীয় পাঙ্ির বালায ইহার! ডিম পাড়ে ১ ডিমের 
ছুই গাস্ত চাপা ও চকচকে, রঙ আকাশী। 

চান মুখাত্ঃ হলবহ্থল দিশেধতঃ সান্সেঁছে স্থান 
পছন্দ করে। এ দেশের ঠাটন কবিরা যে ইহাকে 
“অন্সোবিন্দুদ « দদৃব এব" বুষ্ীবন্ধু তিন অন্য জল পানে 
অঙ্গম বা অর্নস্টুক বশিশাছেন, পক্ষীবিজ্ঞানে তাহার 
কোনও সমখন পাণয়া যায় ন|। 

বঙ্গ দেশের পক্ষীপেমণদের মনে ফটিকজশ ও চাতক 
অভিন্ন পাখি । কিগ্ক পাশ্চাজ্োর সংস্কতজ পণ্তিতগণ ও 

পক্ষীবিজ্ঞানীরা «5 মহ সমর্থন করেন না। 

দ্র [১ 0 ৭011 31160100062 06676 01 8705 

17110 13145 ৬0) 1 1-010017, 1927 , 71021) 

উ৬/1)1১01০ 1১11)101174709001 0 17410120045, 

[07407 194) 

সভোন্রনাথ সন 

চাতুর্দান্ত বর্ধার & মাস « সে সময়ে পাবনীগ নিয়ম । 
এহ সমর হরির শফ্নকালকপে পরিগণি ত। বিষু। 
আষাদের শুক্র একাদশীতে শয়ন করেন। ভাছের শুরু 

একাদশীতে তাহার পার্খথশরিব্তণ ও কাট্কেব শুরু 
একাদণীছে উত্থান | সন্ত্যাসীদের দীর্ঘকাল একস্থানে 
অবস্থান নিষিদ্ধ হইশপেও চাডমাশ্াকালে অথাৎ বধার 
৪ মাল, অন্ত ৩ঃপঙ্গে ২ মাস, তাহারা একস্বানে হ ম করিতে 

পারেন। মনে হয় ব্রম্পাপনের সুবিধার জনই এই 

বাবস্থা । এই সময়ে মানুষকে বিশেষভাবে নিযমনিষ্ট হইয়া 

থাকিতে হয় এবং পানা ভোগাবস্ত তাগ করিতে হর়। 

সাধাএণ নিয়ম এই যে এই কালের রুচিকর ফলমূল ত্যাগ 

করিতে হইবে। বিশে করিয়া শ্রাথণ মাসে শাক, 

স্তা! ৩1৪ « 

চাদ স্বলতভানা 

ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দ্বপ্ধ ও কাঙিকে আমিষ বর্জতীয়। 
পটোল, বেগুন ও কলমীশাকেরু বাবহার নিষিদ্ধ । কোনও 
কোনও বিধবা এই সময়ে তাপ ভক্ষণ করেন না। 
কতকগুলি বস্তর "ভাগে বিশিষ্ট ঘললাভ ভয়, সুহ্বাং 
উহ বিশেষ প্রশ'সার বিষয় । যথা, গুড বর্জনে মানুষ 
মধুস্বর হয়, হল বর্জনে সুন্দর দেহ লাভ হয়। স্থালীপক্ক 
বস্ত ভক্ষণ পা করিশে বহু সম্ভতি লাভ হয়। মধুয়াস 
বর্জনে আধিব্যাধি নাশ হয়। একদিন অন্বরু টপবাসের 
ছারা বিষুশোক পাভ হয়। এইকূপ পখশশোেন ধারণ বা ক্ষৌর 
বর্জন, 'হান্বল বন্ধন, ঘ্বত তাগ ও ফল ভাগ, একাহাবু- 

গ্রহণ, ভীামশয্যা বা প্রস্তরশ্যাাগ্রহণ গুভৃতি নাশাবিধ 
ত্যাগের ও ক্রেশ স্বীকারের মাহাম্ত্া কীতিত হইয়াছে। 

উল্লিখিত এক একটি বিষয়ে এক একজন ব্রত ধারণ 

করেন। মাধারণতঃ আধাডের শুক্লা দ্বাধশী//ত আরম 

করিয়া! কাকের শুক] দ্বাদশীত ৩ বত শেষ করার কথা । 
বে আষাটের পুনিয়া বা স*কাস্তি এব আশ্বিনের 
দ'ঞ্াস্থিতে ও ব্রভারস্ের বাবস্থা আছে। 

দ্র রঘুনন্দন, তিথি প্ব,কুতা নত, গোপাল শুট, হবিশকি- 

বিশাল, ১৫শ বিশাল ১] ৬10100,1715101 0] 

101/711350502, ৬91 ৬, 8101, 09003, 19০৪, 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 

চাদ কবি চন্দ বরদৈত্ 

ঠা রায় বা'লার বিখাত বারুভুইযার অনুণ্তম , 
তাহার ভাতার নাম কেদার কায ( কেদারু বার ৮)। 
1৮ বায় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনা অঞ্চলে রাজত্ব 

কি তন । পদ্মাতীরব শী শ্রপুর তাহার রাক্ষধানী ছিল। 
প্রবাদ এই যে, মোগন সম আকবরের রাহ্গত্বের ১৫০ 

বৎসর পৃবে তাহার পুবপুরুষ কর্ণাঞবামী আনৈক নিম রায় 
শ্রপুরে মদিয়া বসশস শুরু করেন। চাদ রায় আঙশয় 
পরাঞ্মশালী ও শ্বাবীণচেতা বাকি চিলেন। চাদ বায় 
বাধসাহ, আকবরের অধীনত] গ্রহণ কারতে অস্বীকার 
করেন এবং "মাম তা স্বাধীনতা শস্ু্ রাখিতেও সমর্থ হন । 

দ্র যোগেম্দ্রনাথ গুণ, বিক্মপুরের ইন্হাস, কলিকাডা। 
১৩১৬ বঙ্গ ্) ] ৬৬15০, '3এ 03110158105 1087051 

0 03৫ 45500 30০16) ০01 76762, ০1 31874 

বুমুদরপ্রন দাস 

চীদ স্বলভানা (1-১৬** খু) আহ অদনগর যাজ্যের তৃতীয় 
স্থলতান হোসেন নিজাম শাহের ছুথ্তা। তাহার জন্ম 

৩১৩ 



চান্্রায়ণ 

হইয়াছিল গ্রীষ্টীয় ষোডশ শতাবীর মধ্য ভাগে, এবং 
চতুর্দশ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল বিজাপুরের 
স্থপতান গ্রথম আলী আদিল শাহের সহিত। তাহার 
স্বামীর অকণ্মাৎ মৃতা হয (১৫৮০ গ্রী)। আলী ছিলেন 
নিঃসস্তান। তাহার নাবালক প্রাতৃস্ুত্ব ছিতীয ইবরাহিম 
আর্দিল শাহ, বিজাপুবের সিহাসনে আরোহণ ধরেন। 
বালক রাজার শিক্ষার ভার চাদ কুপতানার উপবে ন্তস্ত 

হুইপ। তখন তাহাকে যে সমস্ত গুঞ্চত্পূরণ বাজকায 

সম্পাদন করিতে হয় তাহাতে তিনি যথেষ্ট প্রঃতা ও 

নৈপুশোর পরিচষ ধিয়াছিলেন। 
চাদ সথুপতাণা ৩৫ বৎসর বয়সে স্বীয় মাঠভুমি 

আহ মদনগঞ্ে প্রত্যাবতন করেন । ১৫৯৫ শ্রীষ্টান্সে প্রাতুপ্পত্র 
সুলতান ইস্রাহিম নিজাম শাহ্ পরলোক গমন বিলে 
তাহার শিশুপুত্র খাহাছুবকে বৈধ স্ুপাগান ঘোষণা করিয়া 
চাদ সুলতানা স্বয়ং রাজকাধ পরিচাপনা কবিতে 

লাগিলেন । আরও ভিনটি দল সি-হাসনের প্রতিদ্বদ্বিতা 
করে। এই ম্বযোগে মোগশবাহিনী এ রাজ্য আঞ্মণ 
করিয়া আহ মদনগর ছুর্গ অবরোধ করিপ। ভিতখ ও 
বাহির উ৩য় দিক হইতে শরুর সমাবেশ সত্বে তিনি 
নেতৃম্থলভ নৈপুশোর সহিত পিডয়ে ছুর্গরক্ষায় ব্রতী হন। 
তাহার সাহস, সামরিক দক্ষতা ও "শাম্মত্যাগ শঞ্চ মিন 
সকলকে মোহিত করিয়াছিল। তিনি নিজ প্রকোষ্ঠে 
নিহত হইবার পর (১৬** শ্রী) মোগপেরা আহমদনগর 
দুর্গ অধিকার করিলে & রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুধু হয়। 

ত্র 71015910003] 04910) চ6112009, 

[61151 , ৬ 4১, 9010, 41 075 0620 11081, 

056010, 1919, &175 901595852, 48801 076 

0376৮ & ৫19, 1962, 

নোশীব্রনাথ চৌধুবী 

চাক্জায়ণ চন্দ্রকলারর হাস বৃদ্ধি অন্রসারে খাগ্ভ নিয়ন্রণবপ 
ব্রত। ইহাতে শুরুপক্ষে প্রতি তিথিতে এক এক গ্রাস 
খাগ্য বাডানো ও কু্ঃপক্ষে প্রতি তিথিতে এক এক গ্রাস 
কমানে! হয়। খাছের পরিমাণ ও হাস বুদ্ধির ক্রমাম্সস।বে 
চান্দ(যখ নানা প্রকারের । কুষপক্ষে আর্ক ইশে 

কুষ্ঃপ্রতিপদে চতুর্দশ গ্রাস হইতে গ্রতঠিদিণ এক এক গ্রাস 
কমিয়া কৃষ্চতুর্শীতে মারব এক গ্রাস ও অমাবস্যায় 
উপবাস, শ্ুক্ুগ্রতিপদে পুনরায় এক গ্রান ৪ পরে প্রতিদিন 
এক এক গ্রাস বাড়িয়া পণমায পঞ্চদশ গ্রামে সমাঞ্ছি। 

ইহার নাম পিপীলিকা মধ্য ১ কারণ ইহার মধ্য ভাগ 
অর্থাৎ অমাবস্কা! খাগ্ভের তুলনায় পিপীপিকার মত ক্ষীণ। 

721016-1- 

চাপা 

আবার শুক্ুপক্ষে আরষ্ভ হইলে শুরুপ্রতিপদে এক গ্রা্ 
হইতে ব।ভিয়। বাড়িয] পুণিমায় পঞ্চ গ্রাম এবং রুষ্ণপক্ষে 
প্রতিপদ হইতে কমিয়। কমিয়া অমাবস্তায় উপবাস। ইহার 
নাম যবমধা ১ কারণ ইহার মধা তাগ অর্থাৎ পূর্ণিমা খাগ্যের 
তুলনায় যবের মত স্থুপ। যিচান্ায়ণে প্রতিদিন মধ্যাহ্ছে 
৮টি করিধা হবিষ্যান্ত্রের গ্রাস গ্রহণ করিতে হয়। শিশু- 
চান্জাযণে প্রতিধিন গ্র1তে ৪ গ্রাম ও সন্ধায় ৪ গ্রাম 
করিয়া খাছ গ্রাহা। খসিচান্দায়ণে গ্রাতদিন ৩টি করিয়া 
হুবিষ্যান্্ের গ্রাম বিহিত আর একবপ চান্দায়ণে যে কোনও 

প্রকাবে এক মাসে ২৪* গ্রাস পরিমিত "অনগ্রহণের ব্যবস্থা 
আছে । এক এক গ্রাস অস্্নের পরিমাণ এক একটি মধুৰের 
ভিমের মঙ৩। চান্াণে ভোজননিষন্ধণ বাতী ত স যত শুদ্ধ 
জীবনযাপন এব, ৩ বেশা ৩ বাব মান ৭ মন্থজপাি 
কঙব্য। যে পাপের কোন৭ পাযশ্চিন্ নির্দিষ্ট নাই সেই 
পাপে৭ চাল্গা়ণের দ্বাবা শখিলাভ হয়। দেবহারাও 

চান্ছায়ণবতের অশষ্ঠান করিতেন । বহমানে তত অনুগান 
একরূপ বিলুপু। ইহার 'চকক় হিসাবে কেহ কেহ 
সাধ সপ পযন্িনী ধেশ্ত মূল শরপ বাশীণকে পাট টাকা 
"শ মানা দান করিয়া থাকেন। 

প্র মগ্-স হিতা) ১১২১৫ ২* ১ যাজবক্ধ্য স হি) ৩1৩২ 2- 
২৬৩১ [3, ৬. 00810, 17115101901 10101170451, 

ড০] [৬. 1209019, 1953 

চাপড়াষষ্ঠী হী 

চাপা স্থগন্ধি ঘূলের গাছ । আদ্র উঞ্পপ্রধান অঞ্চলে, 
যেমন বঙ্গ দেশে বিণ জাতের চাঁপ। পন হয, তন্মধ্যে 
কতকপ্ুলি উল্লেখযোগা - চম্পক গোহেব (ফ্যামিপি- 
মাগ্োপিগাসিঈ, ঢ7া0115-158201190636 ) অন্ভুক্তি 
চাপা (মিশেলপিযা চাম্পাকা। ৮7০7616 021119002) ও 

ডুপি ঠাপা (মাগ্রোলিযা পরেরোব পা, 1৩৫21001৫ 190০0- 

০1৫ ), কোকো! গোত্রের (ফ্যামিশি স্থেকুলিবাসিঈ, 
ঢ9170119-306150113092) অন্ত কণক চাপা (পেরো- 

স্পেষয আসেরিণোলিষম) 28৮০5১670167) ৫06110110) ) 

ও মুচুকুন্দ চাপা ( পেরোন্পেব্ম স্থবেরিফোলিয়ম) 2%20- 
গ96171107 54611101101 ), আরা গোরের (ফ্যামিলি- 

ভিক্ষিবেরাসিঈ, [810115-217619012003৩ ) অন্য £কি 

ভুই চাপা (কোম্পফেরিযা রোতুনদা) 16267/য576 
19044 ) ও ছুলাপ ডাপা (হেদ্দিকিষম কোরোনারিয়ম, 
1162901511৮ ০0101017161, ), কবণী গোজের (ধ্যামিলি- 

আপোসীনাসিঈ, ঢ৪]0117-4১700518026 ) অন্ততুক্কি 

চিস্তাইবণ চফব? 
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চামচিক! 

গরুড চাপ! (প্ুমিয়েরা আকুতিফ্োপিমা, 1915711604 
20408011 ), আঠা গোহেব (ফ্যামিপি-আনোনাসিঈ, 
ঢ900115-45701780626 ) অগ্ভুক্কি বাঠাপি ঠাপা (আভা 
বোভিস গধোপাতিস্মিমা, 7101)9095 0৫0121১5176 ) 

এব নাগকেশর গোরের (ফ্যামিলি-গুটিফে বাব, £810115- 
(100618৩ ) অন্তঞূক্ত সুলতান চাপা (কাপোক্লিম 
ইনোফিল্সম) 09171791117 77107191157) )| উহাদের 

মধ্যে ভুই চাপা ৪ ছুলাল চাপা একবীঞ্জপত্রী বীরুৎ্, 
কাঠালি চাপা দ্বিবীজপত্রী রোহিণীজা শীয়ু লন্ভা এব 
অবশিঈগুপি দ্বিবীজপ ধী বৃক্ষ । অধিকা শ শেরে পত্র 
সবল ৪ একান্তব। ফুল শ্ুগন্ধি এক সাপানণতঃ উভলিঙ্গ | 

মুটকুন্দ চাপার ফুল শীতকালে, দুলাল টাপার ফুল ব্যাকালে 
এব* 'অবশিষ্টগুশির ফুপ গ্রীষ্মকালে ফোটে । টাপাৰ খুপ 
পীত বা কমলা বর্ণ, ডুলি চাঁপাব ফুল বুহৎ ও শ্বেত বর্ণ, 
কণক টাপার ফুল হরিদ্রাভ শ্বেত বর্ণ, এচকুনের ফুল শ্বেত ৪ 
পীতেব মিশিত বর্ণ, ই টাপাব যুল গা পিত বা বেগুনী, 
ছুপাপ চাপাব মুল শত গরড ঠাপার শ্বেত বর্দের ফুলের 
ভিবে দিত গলদ বা পাল বত এক স্থপতাণ জাপার 
গুল বৃহৎ ৪ শ্বেত বর । তীর গন্ধযু্ বাঠালি চাপার ফুল 
প্রথমে সবুদ্ধ 9 পরে গীত পর্ণ ধারণ কবে। শাখা, বীজ, 
জো কলম প্রীতির সাহাযো হহাদের বংশবুখ্ি হয়| 

দু কাঁশীপদ বিশ্বাস ও এককডি ঘোষ, শারহীঘ বনৌষধি, 
১ম ওয় খণ্ড, কিকাঁতা, ১৯৫০ ৫২ ১ ৬৮ 10005, 197717- 
11706115 712101 07 (3.54611776, 09100151918 

চামচিকা বাছুণ্ড ৭ 

চীমুণ্ডা মার্বগেয়পুরাণ যনে দৈত্যবাহিনীসহ চগ ও মুগ 
নামে অন্থ্রছ্য দ্রেবী 'অন্বিকাকে আক্রমণ কবিতে উদ্যত 
হইলে অ্নগ্ধা দেবীর পশাউধলক হইছে ইশি আবিভতি 
হন। ইনি কৃষ্ণা, কণাশবধনা, অসি-পাশ-খাঠাঙগখাবিণী, 
মুগ্রমালালং$তা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহি তা, শুদ্ধমাংসা) অতি ভীষণা, 
অতিবিস্তারবদণা, পোপজিহবা, তাহার আরক্ত নয়ন 
কোটরগত। তাহার নিনাদে দিঙ্মগুল পরিপূর্ণ, ৮৩ ও 
মুওডকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাহাদের মুগ্ড মহাদদেখীকে 
উপহার দেওয়ায় ইহার নাম হয় চামুপ্তা। ৯ শ্দ আহত 
রক্তবীঙ্গের দ্রেহ-শিগগত প্রতি রক্তবিন্দু হইতে তন্তণ্য 
অস্থুরের স্থহি হইতে থাকিপে ইনি মুখ বিস্তৃত কবিয়া সেই 
রক্ত পাঁন করেন এবং মুখের মধো উৎপন্ন অস্থরগণকে 
ভক্ষণ করেন। ফলে বহু অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্থ রক্তবীজ 
রক্তহীন হুইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় ( মার্কতেয়পুরাণ, 

চামু্ত। 

দেবীমাহাত্যা, ৭) ৮)। তঙ্গসারে বশীকবণকার্ধে উহাব 

মদ্রপ্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে । তঙ্ছলাবোজ প্যান 

অনুসারে উহাব ম্ন্দর মুখমগ্ডপ কোটি দন্দছে বিশাল, ইনি 
ঘনান্ধকারে অবস্থান করেন) ইতার দলশিণ করে খ্ঠাঙ্গ ও 

বজ, বাম করে পাশ ৪ নরম) হার কেশ পিল বর্ণ | 

ইনি শববাহন]। 

চিচাহনণ "বব 

চামুণ্থা বা চাখুগডী মাভকাগণেব অন্য হম অণব! 
সামান্যত: গণবোধক। চামুপ্পা নহ মাহবাগণের সণ্থ্যা 

সাধারণতঃ ৭ হইলেও কোন ও কোনও পুরাণে ৮৪৯ বলিযা 

উল্লিখিত হইয়াছে । চানুণা ছাড়া অন্যান্য মাতক। হইলেন, 
্রঙ্গাণা, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বাধাহী এবং 
ইঞ্ছাণী। মাকগ্েয় পুবাণে (৮৮ অধাঘ) শিবদৃতী এবং 

নাবসি'হী নামে আবও দুই জন মানৃকার শাম পানয়া 
যায। অগ্রিপুরাণে (১৪৬ 'মপ্াঘ ) চাণুঞ্া ভাড়া যাঞ্ঠকা- 

দেব প্রতোকেব নামে সঙ্গে আবার চামণা মন্ত দেখা 

যাব ১ যেমন চামুচ মাতেশ্বরী ইত্য। দি এব" শেষ দুই জনের 
নাম চামুণ্ধা-চ ঘ্রী এব চামুণ্খা ঈশানী | আ্াতরাণ অনিপুরাণে 
মাতকাদের সত্থ্যা ৮। 

যদি9 চাখুগ্াকে কখন ৪ কখনও হাদী (যখেব শক্তি) 
বলি মনে করা ভষ, ওথাপি ব্রঙ্গাণা প্রমুখ মাতৃকা যেমন 
বর্ষা প্রতৃতি দেবতাদের শি) সেইকপ শিবেব ঘোর বপ 
টবের শক্তি বলিয়া তিনি পরিগন্য । এ প্রসঙ্গে উল্লেথ- 
যোগা বাজধনেয় সহিতায (৫, ১১) প্রাপ্ন মনোজবাকে 

(“নোজব্স্” ) যমেব অন্যতম শল্তি বলিয়া পর্গিলে 
€ শিপনিষদে (১১২৪) উক্ত “মনোজবা'কে যমের পন্থী 

বশিয়া গ্রহণ করিতে অস্থবিধা হয না। 
ভারতে শঞ্চিপূজাব প্রাচীনহ সম্পকে আদ আর 

সশষের অবকাশ নাই এব সেই হিসাবে চাশুগা বা 
কাহার কোন৭ আধি কপেব কল্পনাও বেশ গ্রাচীন বলিষা 

মনে হয, বিশ্যেতঃ কপচিষ্থাব দিক হইতে উল্লিখিত 
নোজবাকে চামুগ্ডাব সঙ্গে অভিন্ন ধরিলে দেখার প্রাচীনত্ 

শ্রীষ্টজনের পূব পধস্ত টান! ফাইতে পাবে। মাকণ্ডেষ- 

পুরাণের দেবীমাহাম্মা অংশ, অন্তান্য পুধাণ ৪ উপপুরাণ 
প্রভতিতে বণিত দেবী মাতৃশক্তিরই সবোচ্চ রূপ। তাহার 
বিভিন্ন রূপ-সংক্রান্ত বিবরণ ও অন্যান্ত প্রাসপ্রিক তথোব 
আলোকে মনে হয়,চামুণ্ডা ও দেবীর বিভিন্ন রূপেখ অনেক- 
গুলি অনাধ জাতির নিকট হইতে গৃহত হইযাছিল। 
চামুণ্ডা বা তাহার আদিরূপ তাহাদের কষির সঙ্গেও সংসিষ্ 
ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়, কারণ পুওশ্চধাণবের 
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চামৃণা 

তৃতীয় খণ্ডে ব্রক্ষাণী, কাপিকা।, চামৃণ্া ইত্যাদিকে বিভিন্ন 
ফল-শন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বর্ণনা! করা হইয়াছে । 
চামুণ্ডা সেখানে মানকচুব অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পুরশ্চধার্ণব 
্রস্থথানি 'অপেক্ষাকুত পরবর্তী কালের হইপেও চামুণ্ডার্দি 
দেবীর সহিত বিভিন্ন ফপ-শশ্তের সম্পর্কিত তথা প্রাচীন 
অনারধধসমাজে গুচশিত ধান-ধারণা ও বিশ্বামের অবশিষ্টাংশ 
বপিয়। মনে করা অস'গত নহে । 

চামৃগ্ডাদেবী পুরাণ ও আগমাদি গ্রস্থের মবজ্জই তীষণ- 
দর্শনারূপে চিত্রিত আছেন। ভারঙবধের বিতিম্ন অঞলে 
প্রাপ্ত চাঘুগ্ডাব মুতিগুপি ৫ তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভীষণ- 
দর্শনা । ওটিশার যাজপুরে (প্রাচীন বিরজাক্ষেত্র ) 
আবিষ্কত এইকপ একটি মুতে দেবী শবাসীণা . তাহার 
চাবি হাতে কত্রি, শৃল, কপাল ও ণরমুণ্ড, তিশি অস্থি- 
চর্মনারা, কৃশোদরী, শিথিলস্কনী এবং কোটপাক্ষী। 
চামুগ্ডার আর একটি স্থপরিচি ত মুঠি ভুবনেশ্ববের বৈতাপ 
দেউলেব গভখহে বঙওমান | ইনিও শবামনা ও কশোদবী, 
এই গেবীমুহির ছুই পাশের গ্রাচীরগাবে অন্যান্য মাতকা- 
গণের এবং বীরভুদ্র ও গণেশাপির মৃতিও ক্ষোদ্দিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। যাজপুরে আর একটি ভয়াবহ মৃতি 
পাগ্যা গিাছে। বে এই মৃণ্তে দেবীর কর্ণদ্বয 
অতিশয় দীর্থ এবং তিশি উবু হইয়া বসিষা] আছেন। 
তাহার মুখের অন্াভাবিক নিষু৭ হালিটিও লঙ্গণীয়। 
মৃতিহত্বের বিচারে এই মৃতিতে চামুগ্ধার দশ্তরা নামক 
একটি বিএেদ রূপায়ি 5 হইয়াছে। 

দেব-দেখীদের বাপারে হিন্দু, কন ও কৌঙদের , 
পারস্পরিক আদান প্রান স্থপরিচিত ঘটনা । বৌদ্ধ 
*নিশন্নযোগাবশী?তে বিভিন্ন দেব দেবীন মধ্যে চামুখার9 
উল্লেখ পাওয়া যাব। অধ্যাপক ক্লার্ক চীনের পিপিও শহরে 
প্রাপ্ত কপালধাবিণী একটি মুতিকে চানুগ্ড। বলিয। বর্ণন। 
করিয়াছেন । ভারতে আব্ক্কত দেবীমৃঠিগুপি ব্যতীত 
সাহিতাগত সাঙক্ষোর দ্বারাও চাণুগডা পুজার প্রাচীন 
প্রমাণিত হয়, ভবহুতির 'মাপতীমাধব' নাটকে করালা 
চামুগডার মন্দিরের উল্লেখ আছে । দেবীর চামুণ্ডাদি ঘোর 
যৃঠিগুলি স্বভাবতঃ তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যেই অধিকতর 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করিযাছিল। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে চামুণ্ড দেবীর পূজা অগ্যাপি 
প্রচলিত। মহীশ্ব শহরের নিকটবতী একটি পাহাড়ের 
শীধে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির আছে এবং হায়দব মালীর 
রাজতের পূর্ব পর্ধন্ত এ মন্দিবে নরবলি হইত। বা*লা দেশে 
বর্ধমান জেলার মন্ত্েশ্বর-এর চামুগ্ পূঙ্গা স্থপ্রপিন্ধ। প্রতি 
বৎসর টবশাখী শ্তক্লা্টমীতে অনুষ্ঠিত এই সর্বজনীন পৃজায় 

চারণ 

ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিই প্রধান উদ্যোক্ত1। এই 
উপপক্ষে বাপক ও নিধিচার বপিদান প্রচলিত আছে । 

মংক্ষেপে চামুণ্ডার সামাগ্রক কপ কল্পনা! ও সংশ্লিষ্ট 
কাহিনী, কিবান্তি ও পুজা-পঞ্ছতি বিচার করিলে সন্দেহ 
থাকে না যে, আগ পবে চামুণ্ডা ছিলেন 'অনাধদের আরাধা 

দেব]। কাসঞমে সা'শ্বতিক আদান-গুদানের শুতে তিনি 
ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সম্প্রদাযের দেবতাম গুলীর মধো পরি- 
বঠিত আকারে স্থান লাভ করেশ। 

দ্র জিতেন্দ্রনাথ খশ্দ্যোপাধায়, পধেশপাষনা, কলিকাতা, 
১৯৬২ ১70, 45 00171780২৭০, 12161161105 0 1117748 

10010879117), ০], [1৬719৭51914 , 7০705 0051) 

91)3002701)2155, 5, 175701717090746417 8 %1000, 

1949: 0. & 0012116, 769 1-011415010 1940150116013, 

71৬00 00156151101 5৭৭ 1937, ] ৭ 131751168, 

10290101770 01 11117015070, 0591০819, 

1950. 

ক7]দমার দা-গুপ্র 

চারণ পশ্চিম ভাবল একটি ছাপ নাম। স্বণ্দ- 

পুরাণের সহাি এ (২৬৫০ ) বল তভবথাছ যে বৈশোর 

ইউবসে এব শুপ্রার গভে চারণ আতর অগ্ম। রাজা ও 

ত্রা্ষণপিগেব গুণ বীীতণ, সংগী* এ কামশাশ্ম ১চাহহাদের 

উপজীবিক]। 
প্রাচীন ভারতে বাজসভায, বিশেষ ১ অমর 

যঙ্জাঞ্টানের পূর্বে, আশীন বাগর বীরগণের কাঠিনী 
স'গীত্েব মাধামে বর্ণনা করার প্ুখা ছিল। এই সধ্গীভ 

কাহিনীকে 'নারাশ*সি' বা বীরগাথা বলা হত ৩। বামাধণ- 

মহাভারঙ্েের কাহিনীও এহশাবে অগা ওকারগণের মুখে 

মুখে প্রচারি* হইহত। অন্রমান করা যাহতে পারে 

যে যাহারা! বানর স্থানে অমণ কবিষা গাথা কাহিনীগুলি 
প্রচার করিত পরবতী কাপে তাহাধাহ চাবশ, ভাট, নট, 
কুণীপন্ ইত্যাদি নায়ে পধিচিত হয়। চারণগণ নিজেরা 
দাবি করে যে তাহার] মহাদেব কর্তক হট । একদা 
মালব এবং গুজরান১ অঞ্চপে এপ বিশ্বাস ছিল যে 
পথন্রযমণে শিবব'শোদ্ধব চারণ সঙ্কে থাকিলে দন্থাগণ 
পথিককে আক্রমণ করিতে সাহমী ইইবে না। তৎ্সত্েও 
আক্রান্ত হইলে চারণগণ দহ্থার মন্মুখে উপস্থিত হইয়া 
“আমি শিবব*শোদডু 5, আমার সম্থুথে যেন কোনগুবপ 
পাপকর্ম না হয়' এই বলিষধা পথিককে রক্ষা করিবার চেষ্ট! 
করিত। ইহাতে কৃতকার্য না হইলে দহ্গাকে অভিসম্পাত 
করিয়া আহুহত্যা করিত। আম্মহ্ত্যার এই প্রথা 'আ্রাগা' 

৩১% 



চারমিনায় 

নামে পরিচিত। লুষ্নকারীদের কবল হইতে গৃহস্থের 
গবাদি পশু রক্ষা! করিতে না পারিয়া এইবূপ আত্মবিসর্জণ- 
কারী চারণদের ম্মতির উদ্দেশ্যে স্বাপিত 'পালিয়া ৭1 
গ্রস্তরফলক পশ্চিম ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ কাঠিয়াগযাড 
অঞ্চলের, প্রায় গরত্যেক গ্রামের প্রবেশপখে এখনও 
দেখিতে পাওধা যায। 

চারণগণ কাচিপি ও মক্ষ নাক দুইটি শাখায বিভক্ত | 
কাচিলি চারণগণ বাবসায়-বাণিজা করে। মকু চারণগণ 

রাজবংশাখলী ও বীপগণের যশোগানের মাধামে প্রাচীন 
যুগের ইতিহাস প্রচার করে। ঝাজপু ঠগণের শৌর্ধবীর্ধের 
কাহিনী চারণগণের গাথায় কীন্িত হইয়াছে এবং 
প্রধানতঃ এইগুপি অবলম্বনে টড সাহেব রাজপুঙগণের 
ইতিহাস রচনা করেন তিনি ইহাদের সহিত গিবনবণিত 
বেপ্রিক ব'শাবলী কীর্তনঞাবীদের ভলনা করিযাছেন। 

কখিত আছে যে, মেবারের বাণা হামীব কচ্ছ 'ভুজ 
হইতে চারণধিগকে আনাইযা চিহোনের নিকট এক স্থানে 
বাম করান এবং ধম্মানস্থচক কার্ধে নিযুক করেন। 
রাজপু* কষ্ট নিকট অতীত গৌরনকাহিনী বর্ণনাকারী 
এই চারণগণ 'অত।প্ত সন্মাননীয়। 

দীপকরঠান দাস 

চারমিনার হায়দরাবাদ জ 

চারুচজ্দ দত্ত (১৮৭৭-১৯৫২ থ্রী) বিপ্রধ প্রচেষ্টায় 
অরবিন্দ খোষর সহকমখ, লেখক ও সিভিপিযন । ১৮৭৭ 
প্রীষ্টাকে চাক্চন্দ জন্মগশ কবেন। তাহার পিতা 
কালীলাথ ছিলেন বুচবিহার রাজোর দে?যান। কুচপিহার 
রাজোহ তিনি বাপাশিক্ষা লাভ করেন এবং স্বাদেশিক তার 

দীক্ষা গ্রহণ কবেন। তিনি এ স্থানে শিকারও শিখিয়া- 
ছিলেন। স্কুলের শিক্ষা সমাপ কবি! ১৮৯৭ গ্রীষ্টাবে 
কপিকাতায় গ্রেঘিডেন্সি কলেজে ভি হন। চাকুচচ্জ 
বি. এ পাশ করিয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আই. মি. এম. পরীক্ষা 
দিতে বিপাঠযান। পরীক্ষায় সফল হইয়া! ১৮৯৭ খ্রীষ্াঝে 
দেশে ফেরেন এবং বোম্বাই অঞ্চলে প্রথমে মাাজিস্্রেট ও পরে 
জঙ্গের পদে নিযুক্ত হন। বোশখ্বাইয়ে কর্মজীবন আরঙের 
সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তাহার স্বদেশরত পালন । বোম্বাই 

প্রদেশের কয়েকটি স্াণে তিশি জনসেবা সক এব" শিল্প ও 
বাামাষের কেন্ত্র স্বাপন করেন। ঠানায় নিয়োগকালে 
অবরবিন্দের সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয় হয় এবং সেই 

সময়েই অববিন্দ-স্থাপিত ভবানী-মশ্দিবেক কর্মী হিসাবে 
বুভড হন। ১৯*৬-৭ খ্রীষ্টান অরবিন্দ, বাপীন্দ্রনাথ প্রভৃতি 
গ্রেফভার হুন। জথবিন্দের লঙ্গে যোগাযোগ বাখার 

চাকচন্র বন্দোপাধ্যায় 

জন্ত তাহাকে কুচবিহারে প্রায় ছুই বৎসর কাল অন্তরীণ 
করিয়া রাখা হয়। ১৯১০ গ্রাষ্টাকে তিনি পুনরায় বোস্বাই 
প্রদ্দেশে নিজ কাজে যোগ দেল। ১৯২৫ গ্রীষ্ঠাকজে তিনি 

চাকুরি হইতে 'অবসব গ্রহণ কবেন। 
১৯৩১ আআষ্টান্দে পরিচয় পান্রক1 প্রতিষিত হইলে 

ওদবধি তিনি এ পত্রিকার সঙ্গে যুক থাকেন ৪ কাহার 
আন্মজীবলী এবং আই সি এস. কর্মজীণনের বিচিত্ত 

অভিজ্ঞত] পুরানো কথা নামে লিখিতে খাকেন |] এই 

স্বতিকথা ছুই-খণ্ডে গ্রগ্থাকারে প্রকাশিত হয (১য় খএ 
১৩৪১, ২য় খণ্ড ১৩৭৩ বঙ্গাদ)। এই সময়ে কিছুকাল 

নি শান্তিনিকেতনে বুবীন্্নাথের সাছিধো অভিবাহিত 

করেন। ১৯৪০ শ্রীষ্াকে তিনি পঞ্িচেরী আশ্রহে যোগ 
দেন এবং সেখানেই ১৯৫২ গ্রাষ্টাকে তাহার মুত হয়। 
“পুখাকনো কথা? ব্য গীত তিনি অনেক ক্লে গল্প রচলা কবেন, 
যাহা একত্রিত হইয়া “কির, নামে গকাশিত হয়। 

তাহার রচিত অগ্রান্ত গ্রন্থের মধ্যে “দেবা”, 'ভুনিযাধারী?, 
“মায়ের খালাপ? গ্ুভতি উবেগখযোগা । কাহার বিপ্রবী 
জীবনের কাহুনী, 'পুরানে কথা _ উপসণহার? প্রকাশিত 
হয় তাহার মৃড়ার পর, ১৯৫২ গ্রীগ্াব্দে। অববিন্দ) 
বারীন্্রনাথ, ক্ষুদিরাম, গফুত্র চাকী প্রমুখের বাছনৈতিক 
কর্ম »ৎপরতার বন্ধ অপ্রকাশিত কাহিনী চারচন্ত্র এ 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিদ্াছেন। 

গিরিজাগতি ভট্টাচার্য 

চারুচজ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৬৮ শ্রী) পিতা 
গোপালচন্ত্র, মাতা মুক্তকেশী। আদি শিবাম যশোহর 

ভেলায় । জন্ম ২৫ 'আাশ্বন ১২৮৪ বঙ্গ) ১১ অক্টোবর 
১৮৭৭ থী, মৃত্তা ১ পৌন ১৩৪৫ বগাক, ১৭ ডিসেম্বর 
১৯৩৮ ত্বী। ১৮৭৭ শ্রীষ্টাকজে তিনি প্রেলিডেন্নি কলেজ 

হইতে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কবিতা ও সংকলন- 
প্রবন্ধ রচনা দ্বারা তাহার সাহিত্যজীবনের সুচনা, ক্রমশঃ 
ছোট গল্প ও উপন্থাস রচনা দ্বারা তিনি সাহিতাক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 

কর্মজীবণে তিনি ইন্ডিয়ান প্রেস/ইগিযান পাবলিশিং 
হাউসে যোগ দিয়া রুচিমান প্রকাশক, কৃতী সম্পাদক ও 
দক্ষ অন্নবাদকরূপে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন । ১৩১৬ 

বঙ্গাকে তিনি প্রবাশীতে সহকারী সম্পাদকরপে যোগ 
দেন, ১৩৩১ বঙ্গা্খ পধন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, 
সাহিতাপযছরূপে গ্রবাশী যে প্রতি অঞ্জন করিষ্জাছিলপ 

তাহার তিত্তিরচনায় চারুচন্ত্রের দান আধুনিক বাংলা 
সামফ়িক পত্রের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় | 'ভারতী'- 
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চাক্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

সাহিত্যগোষ্ঠীর সহিত তাহার একাস্ত সহময়িতা ছিল, 
তরুণ ববীন্ত্রাচপাশীদের মধ্যে তিনি অন্ততম প্রধান ছিলেন , 
তাহার রচিত ববীন্দ্র-পরিচয গ্রন্থ 'ববি-বশ্রি” উল্লেখযোগ্য 
পুস্তক ; ই্হার স্তরে ধূত চাক্চচন্ত্রকে পিখিত পন্ধাবপীতে 
রবীন্দ্রনাথের বছ রচনা ম্বকৃত ব্যাখ্যাৰ রখীন্্রপাঠক সমাজ 
উপকৃত হইযাছেন। 

'চুভিওয়াপা”, “বাধু বহে পুরবৈয়া" প্রভৃতি মিগ্ধ সকর্ণ 
ছোট গল্প এবং “টির পাটি', "গুণী গুভৃতি হাপির 
গল্প লিখিযা চারুচন্দ্র একদা বিশেষ সমাদর পাভ 
করিয়াছিলপেন ১ পুশ্পপাত্রা) সওগাত”, ধুপছাযাগ বিবণ 
ডালা” চাদমাপা' প্রন্নৃতি গ্রন্থে টাহার রঠ্ত গন্পগশি 
সংগৃহীত । ওপগ্তামিকদপে ও তিনি খ্যাতি অর্জণ করিয়া 
ছিলেন ১ পচিশখানি উপন্যান তিনি খচনা করেন তশ্সধ্যে 
শ্োতের ফুল” পরগাছা”, "ছুই তারা, হরফে বিশেষ 
উল্লেখষোগা । 'জধগ্র” নামে একটি নাটিকা9 তিনি 
লিখিযাছিলেন। 

অন্গবাদ ও রূপান্তরণ -কর্মে চারচগ্জ্র শিঙ্হস্ত ছিশেন ১ 
তাহার অনুধিত কোনও কোন ৭ উপন্তাসে ও কযেকখানি 
কিশোবপাঠ) গ্রন্থে এই ক্ষমতার উজ্জল স্বাক্ষর আছে। 
“অবিমারক' নাউঙ্কের অগ্রবাদ করিগা ( প্রবামী, ১৩২১) 
তিনি মহাকবি ভাস-এর রচনার সহিত বাঙাপী পাঠকের 
পরিচয় করাইয়া দেন। পছ্যে লিখিত তাহার ভাতের 
জন্মকথা' একখানি হিতকর ৭ মনোহাবী শিশুপাঠা গ্রন্থ । 

বাংলা ভাষা ৪ শবতবের চচাতে৪ হাহার একান্ত 

অন্ুবাগ ছিল, ঠাহার সম্পারদি৩ কয়েকখানি গ্রস্থে তিনি 
তাহার দর্গতার নিদর্শন পাখিয়। গিযাছেন। এই পরিচয়ে 
কলিকাত। বিশ্ববিগ্তাপয ১৯১৭ সালে ভাহ'কে বালা ভাষার 
অধ্যাপক নিযুক্ত করেন ১ ১৯২৪ সালে তিনি ঢাক! 
বিশ্ববিদ্যা লযের বা'লার 'অধ্যাপকপদে বু হণ। ১৯২৮ সালে 
ঢাক] বিশ্ববিষ্ভালয় তাহাকে সাম্মাণিক এম, এ. উপাধিতে 
ভূষিত করিষ! ঠাহার বিছ্যাবন্তার সমাদর করেন। 
দ্র স্কুমার সেন, বাঙ্গাল! সাহিত্োর হতিহাস, চতুথ খণ্, 
বর্ধমান, ১৩৬৫ বক্ষার্ ১ কুমার বন্দ্োপাধযাষ, ভূমিকা», 
চারুচগ্্র বন্দ্যোপাধ্যাষের শ্রেষ্ঠ গল্প, কলিকাতা, ১৩৬৬ 
বঙ্কাব $ [কনক বন্দ্যোপাধ্যায়], চাঞ্চচন্্র বন্দ্যোপাধ্যা যর 

রচনাবলী”, চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাধের শ্রেষ্ঠ গল্প, কলিকাতা, 
১৩৬৬ বঙ্গাব , প্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে 
উপন্যামের ধারা, চতুর্থ সংস্করণ, কঙ্সিকাতা, ১৩৬৯ 
বঙ্গাবঝ' বুদ্ধদেব বন, "চারু বন্দ্যোপাধ্যায়”, দেশ, সাহিত্য- 
সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব। 

পুলিনধিহায়ী সেম 

টারুচন্জ্র ভট্টাচার্য 

চারুচজ্দ্ ভট্টাচার্য ( ১৮৮৩-১৯৬১ তরী) জন্ম ১৬ 'শাষাঢ 
১২৯০ বঙ্গাঙ্চ, ২৯ জুন ১৮৮৩ শ্বী; মুতা ৯» ভাদ ১৩৬৮ 

বঙ্গা, ২৬ আগস্ট ১৯৯১ থখী। পিতা বসগ্রকুমার, 
মাতা মেনক| ১ আর্ি ণিবাস হবিনাভি, চক্িশ পরগনা। 
১৯০৫ গ্রীষ্টাব্বে পধাথবিগ্যাষ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের এম, 
এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা- 
কাধে যোগ দেন “বু” ১৯৪০ শ্রীগ্া পধন্ত হাতেই নিধুক্ত 
থাকেন। কিন্তুরাহাব প্ররুত কর্মজীবন কেবণ অধ্যাপনা- 
কাধেই নিঃশেধিত হয নাই , কলিকাভাব প্ সাবজনিক 
প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ৭৭ ছিলেন এবং ইঠার অনেক- 
গ্ুশির কর্ত্ব৭ তাহার উপর হস্ত ছিল। ইহা মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বিশ্বার শী গ্রন্থনখিভাগ' ১ ইহার 
বিজ্তাবের মূলে তাহার স*গঠনক্ষমতা বিশেষভাবে “খযাবান 
হিল। সাভিনাক্ষেতে সগঠনকক্ডিন ছুল্টি মহৎ শিদ?শলের 
জন্য নিনি বিশেষভারে শণমোগা গাকিবিন £১. রবীন 
নাথে সমগ্র বালা রচশা একজজ। পকা?শব উদযোগ 
( প্রথম খণ্ড, ১৯৩৯ খী, ১৩৬১৬ বঙ্াদ ), মুশতঃ £াহাব 

সমর্থনেহই আঘন্িক অনাঃনের মনধান বরধীঞ্চণাবের বহু 
বিস্বত রচণা-স-গ্রহের ডছ্াম ফলপ্রচ্ হহণা উন্তরকাপে 
ববীন্ধ সাহিতা আলোচনার পথ প্ঙ্গ কবি।ছে 
১ শিক্ষণীয় বিমমাক্ট বা বা ছদেশের সবসাধাবশের মধো 

বাপু কবিয। দিবার একটি “দাগ ভিহাব চেষ্টায় 
প্রচাবিত বিশ্ববিচ্য। স গ্রহ গ্র্১1 "1 ( প্ুণম খণ্ড বৈশাখ 
১৩৫০ বঙ্গাব) ভ্শতমূশো বহু টিঝয়ে জ্ঞানের গ্রচাবে 

সভাযক হইয়াছে । 

রামেন্দরণ্দর, জগধীশচণ্র) জ্গদানন্ন ৪565 মনীষী 
বাশলায় “বিজ্ঞানের সহহ্গজাধা "ভুমিকা, ওচনার যে পাবা 
হটি করিযাছিলেন শীশার মঅন্ণ“নে চারচন্প পিঙ্ঞানের 
খিভিন্ন বিভাগের ইতিহাস ও আনিক্ষারকাঠিনী বিবৃত 
করিয়া “নব্যবিজ্ঞান (১৯১৮ শ্রী), বাডাশীপণ খাস? 
[১৯২৬ শী), “বিশ্বের উপাদান" (১৯৪5 গ্রা), “তডিতের 
অঠাথান? (১৯৪৮ শ্রী), “ব্যাধির পরাজম” (১৯৪৭ শ্বী), 
পদার্থবি্ার নবযুগ' (১৯৫১ থ্রী), কিশোরবয়ন্ষদের 
জন্য “জ্ঞাশিক 'আবিষ্কারকাহিণী' (১৯৫৩ খ্রী) গ্রভৃতি 
'অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিপেন। 'বিজ্ঞানপ্রবেশ' 
(১৯৪৯ গ্রী) ও পপদার্থবিগ্ভা, (তিন খণ্ড ১৯৪৯-৫০ গ্রী) 
গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ 
হইতে বাংলায় বিজ্ঞান প্রচার-প্রচেষ্টার স্ত্রপাত করেন। 
বিজ্ঞান-পরিষদে প্রদন্ত পরমাণুর নিউক্রিয়স' নামে বাজ- 
শেখর বন্ধ স্বতি বক্তৃতা তাহার মৃত্যুর পরে গ্রকাশিত হয় 
(১৯৬২ শ্রী)। বিভিন্ন লময়ে বাংলায় তিনখাদি পুস্তিকা 
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চাকব্রত বায় 

রচনা করিয়া তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিদ্ষার- 
কাহিনী প্রচার করেন। 

তাহা বচনার প্রধান গুণ তাহার উজ্জল সরসতা, 
কঠিন বিষয়েও চিল্রকে আকধণ করিবার "মাশ্চ্ম ক্ষমতা । 
তাহার ভাগার বৈজ্ঞানিক কৌতৃক্-কাহিনীতে পূর্ণ ছিল, 
তথ্যবিবরণের মধো এগুলিকে কৌশলে ব্যবহার করিয়া 
তিনি পচনাম সবসতা অবারিত কবিত্ন ১ যাহাতে দুবহ 
বিষয়ের আলোচনাতে ৪ পাঠকের ইংস্ক্য অব্যাহত থাকে। 

তাহার বমরচনা! এবং স্থৃতিচারণও উল্লেখষোগা , 
যথা 'কবিম্মরণে? (১৯৬১ গ্রা)_- এই গ্রন্থে বাণিত 
কোনও কোন৭ চিত্রে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিন্বরূপ আগামী- 
কালে মানষের শিকট উজ্জল হইযা থাকিবে, ছন্সণামে 
লিখিত “অথ নটঘটি ৬ (১৯৬১ গ্ী) গ্রন্থে শতি-স্মতির 
সাহাযো বাপ রঙ্গষমঞ্চের অনেক বিবরণ ভিনি লিপিবদ্ধ 
করিধা গিখাছেন। আহার অপ্রকাশিত স্বতিকথায় গত- 
যুগের পবিবেশের একটি খণ নিপুণভাবে চিত্রিত হইযাছে। 
সায়িক-পত্র সম্পাদনাতেও তিনি নৈপুণোর স্বাক্ষর 
পাখিমাচছেন ১৩৩৪ বঙ্গাকঝেব কাতিক হইতে আমূত 
তিনি পশ্বধারা মাধিকপনের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গীয় 
সমবাধ *গঠন সমিতি-গ্রকাশিত ভাণ্ডার পছ্ও তিনি 
কষেক বৃৎসব সম্পাদন কবেন। 

দ্র বন্নপাবা, ভাদ, ১৩৬৮ বঙ্গান্ধ , বুদ্ধদেব ভট্টাচারধ, 
বঙগসাহিত্ঠো বিভুগন, কলিকাতা, ১৯৬০ ১ 01050152 
1৬07110010৭, থু উতা00াত 01021 0- 

01197410 01700101019 $1500-71:0160 1615, 

১০৩]১10)19৩1, 195]. 

পুনিপবিহারী সেন 

চারুত্রভ রায় (১৮৮৬-১৯৫১ শ্রী) ১৮৮৩ খ্রীষ্টান্দেব 
আগস্ট মাসে পাটনাশ চাঞ্্ব্রত জন্মগ্রথণ কবিযাহিলেন। 
পিহ্ার পাম মহিমানাথ রাশ । চাক্ষবত রাখ মোডক্যাল 
কলেছেব একজন কুতীছাহ ও শিক্ষক ছিলেন । এম. বি 
পাশ কবিবাশ পরই ইনি মেডিক্যাল কলেজের শাবীর- 
বিগ্কা বিভাগের ডেমনস্ট্রেটাবরূপে প্রবেশ করেন এবং সেখানে 
প্রাণ-রসায়ন বিষযে অপ্যাপনা এবং গবেষণা করেন। 

মেডিক্যাশ কলেজের শারীরবিগ্ভার তদানী&* অধাপক 
করেল ম্যাকে ইহাকে খুব ভালবাসিতেন । পরে ভাহারই 
সহিত চাকত্রত ভায়াবিটিঙ্গ ও খাগ্ভবিষষে গবেষণ। কবিষা 
মূলাবান প্রবন্ধ রচণা কথিয়াছিলেন। চাক্ত্রত রাষ 
১৯৩৫ গ্রীষ্টান্ম পর্ধস্ত মেডিক্যাল কলেজে ছিলেন * তাহার 
পর ক্যা্েল মেডিক17 স্কুলে (অধুনা নীলরতন সরকার 
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মেডিক্যাল কলেজ ) শাবীরবিগ্ঠার শিক্ষকপদে অধিষ্ঠিত 
হুইয়া ১৯৪১ গ্রাষ্টাব পর্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা কণেন। 
বছ কুণ্টী শিষ্হটিই ইহার প্রধান কীতি। ভারাভবধের 
চিকিৎসাবিষয়ক গবেধণার ক্ষেত্রেও উহার একটি উজ্জ্বল 
স্বান আছে। ইনি কিছুকাল বেক্গপ হমিউনিটিব সহিত 
যুক্ত ছিলেশ। সে সময়ে ইপিই ভারনবর্ষে সনপ্রথম 
ডিপ্থিরিষা রোগের প্রতিষেধক ইনঙেবৃশ্ন- প্রিপ্থিবিয়া 
আযাটিটক্সিন প্রপ্থত করিতে সমর্থ হন । বেঙ্গশ ইমিউনিটি 
ছাডিযা ইনি পরে নিজে বেঙ্গল বাফোকেমিকাযাল ল্যাবরে- 
টরি প্রতিষ্ঠা করেন । সেখানে প্রধানঙঃ জীল-শরীবের 
নান গ্রশ্থির নির্ধাস হইতে ইউ্ধ প্রস্তত করা হইন। এই 
প্রতিচানও কিছুদিন পরে উঠিযা যায়। চারুব্রত ক ব্য পিষ্ঠ, 
দঘাল, মিতখাক এবং রাশভারী শোক ছিলেন। কর্ম 
হইতে অনসর লইবার পবও নি বাড়িতে বহু ছার: 
ছারীকে পডাইঙেন। হাহাকে গুঞ্কপে পানা অনেকেই 
বিশেষ সৌভাগোর বিষম বপিষ] মনে করিতেন । ১৯৫১ 
খ্রী্াকেব ২৬ নহেম্বর কলিকাতায় তাহার মুত্যু হয়। 

এ[িতহ মুদোেপাবাষ € বনফুল ) 

চার্চিল, উইন্স্টন লেনার্ড স্পেন্সার (১৮৭৪-১৯৬৫ত্রী। 

প্রসিদ্ধ ই'রেজ রাজনৈত্ঠিক নেলা। ভীহাব পিলার 
নাম পর্ড লানফ্ল্ফ চ'চিল। হাবো এবং স্বাগুস্থাস্ট2এ 
শিক্ষা সমাপন করিয়া চাচিল ১৮৯৫ খ্রীষ্টাবে সৈম্যাবাহিনীতে 
যোগদান কবেন। তাহার গুথম জীবনেই ভারতের 
উন্তবু-পশ্চিম সীমাঙ্গের মালাকান। (১৮৯৭ শ্রী) এবং 
দান (১৮৯৮ শ্রী) এব যুছক্ষেত্রে সুদ্ধেব প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা 
৮ | বুয়র-যুছ্ধের সময় (১৮৯৭-১৯০১ গ্রী) তিনি 
বিলাতের “মনিং পোস্ট পনিকাঁর স*বাদদানা ছিলেন। 
বুমবগণ শাহাকে একবার বন্পী করিষাছিল, কিন্ধু চাঠিল 
পলায়ন করিতে সক্ষম হন। 

১৯০ খ্রীষ্টান চা্লি এন্ড হ্যাম কেন্দ্র হইতে কন্জ্ঞাব্- 
ভেটিত দলের প্রাখাকূপে পালামেণ্টের সাহা নিবাটিত হন। 
যে বিশ নৈপুণ্য, বাখিতা ও রাজনৈতিক চাত্ুখ তাহাকে 
প্রমিদ্ধ করিয়াছে, তখন হইছে তাহার উন্মেষ হয়। 
অবশ্থা, কনজাবৃভেটিভ দলের সহিত তাহার মতৈক্য সংঘ 
অক্ষুন ছল না। ১৪৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিখাবেপ পার্টিতে 
যোগ পধেন। চাচিল ১৯০৮-১* গ্রাষ্টাবে প্রেমিডেন্ট অফ 
দি বোড অফ ট্রেড (বাণিজামন্ত্রী ), ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাবে 
হোম সেক্রেটারি ( স্বরাষ্রমন্ত্রী ) এবং ১৯১১-১৫ থ্রীষ্টাবে 
ফাস্ট” লর্ড অফ দি আডমিরাল্টি (“নী-মন্্রী)-র পদে 
নিমুকত ছিলশেন। শেষোক্ত পর্দে অধিষ্ঠিত থাকাব সময় 

৩১৪ 
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তিনি জার্মানীর সহিত সংঘর্ষ প্রত্যাসন্্র জালিয়! নৌবহবের 
শক্তিবর্ধনে যত্তবান হন। প্রথম বিশ্বধুদ্ধের সময় ( ১৯১৪- 
১৮ খর) ইংলাগ্ডের নৌ-বাহিনী যে বণদক্ষভার পবিচয় 
দেয় তাহা অনেকাংশে চাচিলের দৃরদৃটি ও সংগঠন- 
নৈপুণোর ফল । ১৯১৫ শ্রীঙ্াকের নভেম্বর মাসে তিনি 
মন্্ীনভা হইতে পদত্যাগ করিয়া ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেয়ে চলিয়! 
যান। ডেভিড লয়েড জর্জের আহ্বানে ১৯১৭ খ্রীষ্টাে 

চাঠিল যমিউনিশন্স বা যুদ্ধসন্থার দপ্গুরের দায়িত্ব লইয়া 
আবার মন্ত্রীসভায় ফিরিয়া আসেন । ১৯১৮ হইতে ১৯২১ 
্বী্টাব পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ এবং বিমান দপ্তর পরিচালন! 
করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্ষে চাচিল লিবারেল দল ত্যাগ করেন 
এবং নির্বাচনে পরাহ্ধিত হওয়ায় তখন হইতে ছুই বৎসর 
তিনি পার্লামেন্টের সদশ্টী ছিলেন না। ১৯২৪ খ্রীষ্টাবে 
কন্্রটিউশনালিস্ট বা নিয়মতঙ্ছুবাদী প্রার্থীকূপে তিনি 
পার্লামেন্টের সান্ত নির্বাচিত হন। ১৯২৫ সালে চার্চিল 
কন্জ্ঞার্ভেটত দলে প্রতাবর্তন করেন | বন্ডইপের মন্্ী- 
মভায় তিনি চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকার (অর্থমন্ত্রী )-এর পদে 
বুত ছিলেন। তাহার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৭৫ 
গর) হুরূপাত পর্যস্ত তিনি আর কোনও মন্ত্রীসভায় স্থান 
পান নাই | প্রধানতঃ ফাসিস্ট শক্তির অভুদয়-মম্পকিত 
এবং ভারতবর্ষ সন্বন্ীয় নীতি লইয়া! দলের সহিত চাঠিলের 
তীর মতাম্তরকে ইহার কারণ বশিয়া ধরা যায়। ১৯৩৬- 
৩৮ খ্রষ্টাবখে নাতলী জার্জানীর 'অস্্রসজ্জা-সম্বন্ধে জাতিকে 
তিনি বাবার সাবধান করিতে থাকেন। এই সময়ে 

তোষণনীতির বিপদ সম্পর্কেও তিনি অক্লান্তভাবে দেশ- 
বাসীকে অবহিত করিয়াছিলেন । চাচিল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 
মার্চ মাসে সবলীয় মস্ত্রীলভা-গঠনের এবং মে মাসে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত মৈত্রী-সম্পাদনের প্রস্তাৰ 
উত্থাপন করেন। কিন্ধু তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চেম্বারুলেন 
কর্তৃক উভয় প্রস্তাবই প্রভাখ্যাত হয়। ১৯৩৯ খ্রীহান্দের 
৩ লেপ্টে্র ইংলাও জানানীর বিকুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে 
জনমতের চাপে চেসম্বারুলেন তাহাকে মন্্ীভায় গ্রহণ 
করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাবের এপ্রিলমে মাসে জার্মানীর হাতে 
নরওয়ে নিগিত হইতে থাকিলে চেম্বারুলেন ব্রিটিশ জনগণের 
আস্থা সম্পূণ হারাইয়া ফেলেন। জান সৈন্য ১*.মে 
লুক্রেমবুর্গ, হল্যাণ্ড ৪ বেললিয়াষে প্রবেশ করিল । তখন 
চেম্বারপেন পদত্যাগ করিলেন এবং চাচিলের উপর 
বাতিক নেতৃত্বভার ন্যস্ত হুইল। চাচিল সর্বদলীয় 
মন্ত্রীনভা গঠন করিলেন। ১৯৪০-৪৫ গ্রীষ্টা পধন্ত তিনি 
এ মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী ও গ্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় 
যহাযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ জাতিকে অনাধারণ ও 

' লা। 
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অবিস্মরণীয় নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। ১৯৪৫ শ্রীষ্ঠাকের সাধারণ 
নির্বাচনে কন্জাবুভেটিভ দল পরাস্ত হইলে চাচিশ বিরোধী 
দলের নেতপদ গ্রহণ করেন। ১৯৫১-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
পুনরায় ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। ১৯৫৩ 
গ্রীষ্টাবধে রানী দ্বিতীয় এপিজাবেখ তাহাকে 'নাইট অফ দি 
অর্ডার অফ দি গার্টার' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৫ 

খ্ীষ্টাব্ধের ২৪ জাগ্রয়ারি চাচিলের মৃতা হয়। 
চাচিল শুধু রাজ্জনীতিবেত্তা বা বাগ্ী ছিলেন না, 

লেখকরূপেও তিশি যশন্বী হইয়াছিপেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্জে 
তিনি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান। তৎ্প্রণীত গ্রন্থা- 
বলীর মধো “লাইফ অফ লর্ড ব্াযান্ডল্ক চাচিশ? (১৯*৬ 
থ্রী), 'দি সেকেণ্ড ওয়ার্ড ওয়র' (৬ খণ্ড, ১৯৪৮-৫৪ খ্বী) 
প্রভৃতি বিশেষভাবে উদ্বেখযোগা । চিন্নকব হিসাবেও 
তিনি বহুজনের প্রশংলাভাজন হইয়াছিলেন। 

ব্রিটিশের সামাজিক শ্বার্থে সংএক্ষণই চাটিলের 
অনন্থ৬ রাজনীতির মূল বনিয়াদ ছিল। এ মূল হয়ের 
সাহাযোই ভারছের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভাঙার 
অনমনীয় মনোভাবের বা মাক্িন যুঞ্গরাষ্টরের সহিত মৈএী- 
বচনার অথবা ঙাহার কমিউশিজম-বিহোধিতার ব্যাথা! 
পাওয়া যায়। 

চার্নক, জোব (1-১৬৯৩ শ্রী) আপুনিক কলিকানার 
প্রতিষ্ঠাতা বলিম়া খাত জোব চানকের জন্ম, বংশ- 

পরিচয় বা প্রথম জীব্ন-সম্বদ্ধো প্রায় কিছুই জানা যায় 
১৬৫৫ বা ১৬৫৬ রাগাবে তিশি এ দেশে প্রথম 

পদার্পণ করেন এবং অল্্র দিণের মধোই ঈস্ট হিয়া 
কোম্পানির চাকুরিতে শিসুক্ধ হন । প্রথমে কাশিমবাজার, 
পরে পাটনা এবং পুনরান্ন কাশিমবাজারের কুঠিতে কান 
করেন। বাংল! দেশে কোম্পানির কর্মচারীদের মধো এই 

সময়ে তীহার স্থান ছিল ভ্বিতীয়। কাশিমবাজারে 
অবস্থানের সময়েই মোগল সরকারের সহিত তাহার 

ংঘর্ষের হ্ৃত্রপাত হয়। দেশীয় বাব্সায়ীদের অভিযোগ- 

ক্রমে চান্নক ও কুঠির অন্যান কর্বকর্তাদের বিকুছ্ে অর্থদণ্ডের 
আদেশ হয়। এ সময়ে চাণকই প্রধান হইয়াছিপেন, কিন্ত 

তিনি নবাবের আদেশ 'অমান্ত করিয়া গোপনে হুগশির 
কুঠিতে পলায়ন করেন (এপ্রিপ, ১৬৯৬ গ্রী)। ১৬৮৬ খ্রীষ্ঠাবে 
হুগলির মোগল ফৌজদার আবছুল গনির সহিত স্থানীয় 
ইংরেজ সৈন্যদের সশশ্থ সংঘ বাধে । সংঘর্সে জয়ী হইলেও 
চানক বাংলার শাসনকর্তা নবাব শায়েস্তা খার ভয়ে অল্প 

দিনের মধ্যেই হুগপি পরিত্যাগ ফরেন (২ ডিসেম্বর 
১৬৮৬ এ) ও বালেশ্বর যাইবার পথে স্থৃতাহুটিতে কিছুদিন 
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বসবাস করেন। ইহার পর শায়েস্তা খার অচমতি লইয়] 
চার্নক প্রথমে উলুবেডিয়ায় ও পরে স্বহাতটিতে ফিরিয়া 
আমেন (সেপ্েম্বর, ১৬৮৭ শ্রী) এবং প্রায় এক বৎসর কাপ 
সেখানে থাকিয়া কোম্পাশির খাণিজা পখিচালনা করার 
পর ঘটনাচক্কে মাপাজে অবস্থান করিতে বাধা হন। 
সম্াট উরঙ্গজেবেন নির্দেশে শাধেস্তা খার পরব নবাব 
শাপ্তিপ্রিয় উত্রাহিম খা মাদাজ হইছে চার্নককে বাশ্লায় 
প্রঠাবতনের আহবান জানান ও বাংপরিক ভিন সহম্র 
মুদ্রার বিশিময়ে এদেশে কোম্পানির খাণিজেতপ সবপ্রকার 
স্থবিধা করিয়। দিবার প্রতিশ্রতি দেন। ১৬৯১ গ্রীষ্টাবের 
১* ফেব্রুমারি ঈম্ট ইপ্দিয়া কোম্পানি এ মর্মে মোগপ সম্রাট 
রঙ্গঙেবের শিকট হইতে একটি ফবযান বা আদেশপত্র 
লীভ কবে। ইঠ্িধো ১৬৯০ শ্রীষ্টাঞ্জেণ ২৪ আগণ্ট এবিবার 
বেলা স্বিপ্রহরে চারৰক পুনরাধ সদলবসে স্থশীভটিতে 
পদাণ ববেন। সেদিন ইশ্ল্াঞ্জের জাতীয় পতাকা 
এখানে উত্ত শিত হয। এ দিনই ইংরেজদের পক্ষ হহঠে 
আধু'ণক কলিকা ঠা মহাণগরার প্রতিষ্ঠা দিবস বলিযা গণা 
করা বাই খারে। এ কথ! কিছ্ব বিশেষভাবে স্মরণ 
রাখা কণ*বা মে, হহার পৃবেই করিকাচায় শেঠ ও বসাক 

উপাধিধাবী বাবসাবীদের বসবাস ছিপ এব, আর্মেনীয় এও 
পঠলীজ পণিক ৪ এখানে ব্যহসাথ বাণিদা কিতেন। 

ছোব চাক ১৩২৯৩ খীষ্টান্েব ১* জাঠয়ারি কলি- 
কাশায ঠাণহণাগ করেন। সাহম ও বিশ্বস্ততা জন্য 

টনি কোম্পানির কর্পক্ষের আহ্বাভাজন হইযাছিলেন, 
কিনব বোন৭ ধিশ সবোচ্চ পর্দ লাভ করিতে পারেন 
নাই । খন্তধিন বাংলা দেশে বসবাসের ফলে চানক বা" 
গর শীবনে কিছু কিছু ধেশী 'আচাপ-বাবহার গ্রহণ 
কর্রিযাছিপেন বাঁলযা জানা যায়। জনশ্রুতি অন্রযায়ী 
পাটনার কুঁঠিতে বসবাসকালে চানক এদেশীয় একজন 
বিধবা পমণীকে ধাশীদাহ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে 
বিবাহ করেন (আচমাশিক ১৬৭৮ শ্বী)। উক্ত পত্বীর 
গর্ভে তাহার ৩ কন্সাসস্থান জন্মগ্রহণ কবে। চানকের 

মুহার পৃবেই তাহার স্ত্রীর মৃতু হয়। কলিকাতা সেন্ট 
জন্ম চার্চের সমাধিক্ষেক়ে জোব চার্নকের এবং তাহার 
স্্রীর সমাধি বিগ্ঠমাণ আছে। 
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নিন্দার অপরাধে ব্বাক্ষণ-সমাবেশ দ্বারা লিভ জনৈক 
রাক্ষল; মৈত্রায়ণী উপনিসদ ও বিফুপুরাণ-মণ্চে অস্ুনুদেবু 
অবনতিকল্লে তাহাদের মধ্যে স্বয়ং দেবর প্রচারিত 
মোহজাপই বাতম্পত্যমত ১ অর্থশান্জে লোকায়ত আম্বীক্ষিকী 
(তকবিছ্যা ) হিসাবে সাংখ্য £ যোগের সমগোহীর় | পালি 
ভ্রিপিটকে “তিরচ্ছান-বিজ্ঞা” (শীচখিদ্ত]) হিসাবে লোকাম্ত 
শান্ব নিন্দি্ ও নিষিদ্ধ হইলে বিদগ্ধ ব্রাঙ্গণের বর্ণনাম 
লোকাযহেপার্দশিতার কথা উলিখিত হইয়াছে । হিপিটক, 
রামায়ণ ও মহাভারতে পোকায়তিক ব্রাঙ্ষণ এবং সখর্র- 
পুণ্রীক, দিব্যাবদান প্রন্তিতে লোকায়তিকদের হচ্ছ ও 
মন্গের স্থম্পষ্ট উল্লেখ 'মাছে। শ'করাচার্ধ ও পধরেব বাখ্যা 
অগসারে৭ গাতা-বণিত নামেই যজ্ছকারী' অন্থরগণ বস্বতঃ 
লোকাষত্তিক। গুরণরত্রের বর্ণনায় চাবাকেরা “কাপাশিক। 
ভন্মোদ্ধলনপরা যোগিনঃ অথাৎ কাপাপিক ও ৬ম্ম-মগ্ডিত 
যোগী। 

এ জাঠীয় বিচিত্র "হখ্য হইতে 'আবুণিক পণ্ডিগণ 
সম্প্রদাষটির আদিরপ-স'ঞলান্থু বিবিধ সিখান্তে উপনীত 
হইযাছেন : ১. প্রাচীন ভাবতে চিষ্কাম্বানীনভার মুখপাত্র 
২. প্রাচীন স্থমেরীয অস্থোট্টি-পদ্ধতির অস্থনিকিহ বিশ্বাসের 
ভারুতীম সংস্করণ (স্বরেন্দনাথ দাশগপ) ৩, ভারতীয় বাট 
বিদ্যার আদিরূপ (তুচ্চি) ৪. ফোকলোনু বা নেচারুলোর 
মাত্র (রিস ডেভিড্স) ৫. দেহশ্ত্ব ও কাঁদা-সাধনায 
আস্থাবান সহজিয়া 'প্ুভৃতি সম্প্রদায়ের আদি সংস্করণ 
( হরপ্রসাদ শাস্ত্রী )। 

মধামুগের দাশনিক সাহিত্যে কিন্ক এক নিদিই দাশশনিক 
মতেই এবং সেই মভাবলম্বী সম্দ্রদাষেরুই নাম চাবাক | 
শ না দার্শানকের রচনায় পুবপক্ষ হিসাবে বশিত মন্টিব 
প্রধান বৈশিষ্ট্য : ১, গ্ষিতি প্রতি চত্ুক্তিই চরম সতা 
২, দেহাতিপ্রিও আম্মা অলীক-_ চতুভূতিই দেহাকারে 
পরিণত হইলে চৈতন্যবিশিষ্ট হঠ। যেমন কিছ প্রশ্তীত মগ্য 
প্রস্থতৈর উপকণণগুপি মগ্ভাকাবে পরিণত হইলে মদশক্তি- 
বিশিষ্ট হয় ৩, কর্মধ্ল, জন্মান্তব, পরলোক প্রভৃতির 
পরিকল্পনা লোকবঞ্চনার্থে বচিত, হাই পরহলাকে বাপরকালে 

স্থখতোগের আশায় ইহলোকের স্থখকে অবহেসা কবা 

মূর্খতা ৪. স্বভাবই জগধ্কারণ ৫. প্রঠাক্ষই প্রমাণ__ 
প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে চাবাকেরা প্রতাক্ষ ছাড়া 

অন্তমানকে ও অসিদ্ধ বিবেচনা করেন » কিন্ধ পুধন্দর ও 
জয়ন্তঙট্রের ব্যাখা। অনুসারে লৌকিক অনুমানের (যথা 
ধুম হইতে বহ্ধির ) বিরোধিতা তাহাদের উদ্দেশ্ত নয়, 
তাহারা মূলতঃ অলৌকিক ও প্রত্যঙক্ষাতীত বিষযের (যথা 

আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতির ) অন্মানই অন্বীকার করেন। 

৩৭৯ 
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পূর্বপক্ষ হিসাবে লোকায়ত-মতের বর্ণনা প্রসঙ্গে শাস্ত 
রক্ষিত, বাচম্পতি মিশ্র ও গুণর ক গ্রমুখ দার্শনিক নানাবিধ 
নুক্ম ও জটিশ দার্শশিক বিচাবের অবতারণা করিয়াছেন, 
কিন্তু এতিহাপসিকভাবে চাবাকেরা কি জাতীয় বিচারের 
উপর নির্ভর কবিয়া শ্বযত সমর্থন করিতেন সে বিষয়ে 
সুনিশ্চিত হ9যা আঙ্জ কঠিন। কেনপা, চাবাকের এ 
জাতীয় বর্ণনায পানা লোকগাথা, এমন কি 'বৃহম্পাঁওসথত্ 
উদ্ধৃত হইলেও ভাহাদেব শিম্ব রচণাবপী বিলুপ্ত হইযাছে 
ঘি প্রাচীন কালে সে রচনার যে প্রচপন ছিল, সে বিষয়ে 
ংশয় পাই। 

অধশ্ব, জনৈক জযরাশিশট্ (থ্রাীয় অষ্টম শতাব্দী ) 
-বচিত িবোপপ্রবসিহ? নামে ১৯৪৭ থ্াষ্টান্ছে যে গ্রন্থখ'নি 
গুকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সম্পাদক সুখলালজী সংঘবী 
গ্রপ্থকারকে চতুভূতে বিশ্বাসী, দেহাম্ববাধী ও প্রতাক্ষ 
প্রমাশাশ্রষী প্রসিঞ্গ চাবাকসন্প্রদায়ের প্রতিনিধি না হইলেও 
চাবাকদেরই এতাবৎ অজ্ঞাত কোনও এক উপসন্প্রদায়ের 
প্রতিনিধি পলিয়। অগমান করিয়াছেন । গ্রন্থকার কোথা ৪ 
শিজেকে চাধাক বলেন নাই , মধাযুগের অন্যান্য দার্শনিক- 
গণও তাহাকে তবোপপ্নববাধী আখা দিযাছেন , গ্রন্থের 
নামকরণ হইত্দএ মনে হয় তবোপপ্রববাদই তাহার 
অভিপ্রেত। 

চাধাকদর্শনের অধুনালভা পরিচিত্তিটুকু বিকুগ্ধ দার্শনিক- 
দের রচনায় পুবপক্ষ হিনাবেই স*বক্ষিত ১ বিরুদ্ধ পক্ষের 
রচণায় মত্টি নিন্পিত ও অনাদৃ হইলে আণুনিক 
বৈজ্ঞানিক চিন্তার মানদণ্ডে তাহার নূতন মৃপ্যাধনের 
প্রস্তাবও অবান্তর নয। 

দ্র নে 09250, 70649৫64,102008, 1925 ; 

[0 254১1, 4 91৮01101500 07 17010171৬০0. 

া9/ঃগাত। 09108021930; 9 বি 10258108, 4 
11750017901 15027 01110501219, ৬০1 [ভি, 0920085, 

1959, 10 00860019405952, 1,019, ০৬ 

[0611)1, 1959 7; ৬৬. [২06], 5040165 77 4110161 

17101) 110881%, 0410000, 1966. 

দেবীপ্রসাদ চট্োোপাধ্যায় 

চার্বাকগণ মোটামুটি চারিটি সম্প্রদায় বিভক্ত ছিলেন । 
পরমতথগুণই এক সম্প্রদায়ের চার্বাকের একমাত্র লক্ষা 
ছিল, ইহাদের স্বতম্থ কোনও আগম বা উপদেশ ছিল 
না| সবত্র সন্দেহের উৎপাদনেই এই মতের চরিতার্থ তা । 
কোনও তততকেই ইহারা “তত্ব বলিয়া মানিতেন না। 
ঈশ্বর, পরলোক, বেদ, আধ্ধ গ্রত্ততি তো দুরেব কথা, 

টি 

চার্বাক 

সর্বজনস্বীকৃত প্রত্াক্ষকেও ইহারা প্রমাণ বলিয়া! গণ্য 
কবেন নাই। অনেকের মণ্১ে ইহারাই আদি চাবাক। 
এই সম্প্রধায়ের চাবাকগণই নাস্তিক, বৈতপ্ডিক, হৈতৃক, 
লোকায়ত, তত্বোপপ্রববাদী প্রভৃতি নামে পরিচিত। 

আগ একটি সম্প্রধায় ধূর্ত চারাক” নামে অভিহিত 
হইয়াছেন। ইহার] উচ্ছেদবাদী ও দেহায্সবাদী নামেও 
প্রসিদ্ধি পাভ করিয়াছেন । এই আম্প্দায় অন্ুমাণ।দিকে 
প্রমাণ বশিয়। গণ্য করেন না, কেবধলমান প্রত্যক্ষকেই 
প্রমাণ বলিয়া মানেন। ইঞাদের মতে দেহই আম্মা) 
পরিদৃশ্বমাণ জগৎ আকম্মিক ও চাতুভৌতিক । অচে্চন 
ভূ তচওষ্টয়ের মিন্নে চৈওনের উৎপত্তি হয়। ইন্দছিয়তোগ- 
জনিত সথখই পুরুষার্থ , এঠিক, ধেহিক ও ক্ষণিক স্থুখই 
স্বর । ঈশ্বরের অস্থি নাই, পরলোক এব" জন্মান্তর 
বপিযাও কিছু নাই। তাহাদের মতে কারধকারণ সন্বদ্ধ 
এবং কর্মফশও স্বীকাধ নহে। 

ইহার পর সুশিক্ষিত চার্বাক সম্পদায। “ই সম্প্দায় 
লোকযাহ! ণিবাহের জন্য যেবপ অশ্গধান অবখ্শ্খীকায 
তাহা মানেন এবং শোকযাণথা শির্বাহে লন ধণ্টুকু 

কাষকাএণশাব মানা অপরিভাধ, *১বু কাযকারবাদ৭ 
মান্য করেন। কিন্তু যেকপ অগ্মানের সাহাযো ঈশ্বর) 
পরুলোক, জল্মান্তর। কর্মকন, ন্বগ প্রতি প্রা ঠপন্ন হম, 
সেইরূপ অন্ুমাণের প্রামাণিকশা ইহারা খীকার কাশ 

না। ইহারা ম্বশাবকে জগতের কারণ বলষা পাবগণি 5 
করিযাছেন। পশ্বস্থলভ এীহক ও ক্ষাণক খের পরিবতেও 
পবিরতর, স্ক্মতর মানমিক গ্রথকে ইহাহা পুক্ষান বলিবা 
মাণিযাছেণ | এই সম্প্রদায়ের চাবাকগণ নণা উপ- 

সম্প্রধায়ে বির ভিসেন। কেহ দেহাক আশ্রম 

করিয়া ইশ্রিয়কে। কেহ ইন্দট্িসকে অতিঞ্ম করিয! 

মনকে, কেহ বা মনকে ও অতিক্রম করিয়া প্রাণকে আগা 
বলিয়া জানিধাছেন। ইারাহ যথাক্রমে ভাগ্ুযায্সবাদী 
মনমাম্মবাদী এব প্রাণামবাদী চাধাক। 

আর একশ্রেণীর চাধাকপন্থী আকাশকেও পঞ্ণম 
মহাভূত লিক স্বীকার করিয়াছেণ। ইহারা এমে এমে 
অধ্যাম্মবাদের দিকে অগ্রসণ হইমাছেন। 

বুহম্পতিকে চাবাকমতের প্রবর্তক বলা হয়। এ 
বৃহস্পতি কে, তদ্বিষয়ে মঠান্তর আছে। খগ্বেদে 

(১* মগুল, ৭২ সরু, ৩ খক) পৌক্য বৃহস্পতি 
বলিয়াছেন যে, অসৎ হইতে সং উৎপন্ন হইয়াছে। 
যদি অসং শব্খের অর্থ জভ এবং সতের অর্থ চৈতন্ত 
হয়, তাহা হইলে এ উক্তির জর্থ দাড়ায়: জড় হইতে 
চৈত্লের উদ্ভব হইয়াছে। “জড়ম্বভাব তৃতচতুষ্টয় হইতে 

৩২৭ 



চাগ 

চৈতন্বের উৎপত্তি'-_ ইহা চার্বাকেরই অমত। স্থতরাং 
উক্ত শৌকা বু₹হস্পতিকে চাধাকমতের প্রবর্তকরূপে কল্পন! 
করা সম্পূর্ণ অমুপক নহে। 
জর দর্িণারঞণ শাস্ত্রী, চার্বাঞ্চ দশন, কলিকাতা, ১৯৫৯ | 

দক্ষণারঞ্রন শাস্থী 

চাল ধান্যজাত খাগ্ঠ। কেহ কেহ মনে করেন ভারতে 

অহ্রিকভাষী আদিম অধিবালীদের মধোই আহার্ধরূপে 
চাপের ব্যবহার প্রথম গ্রচলিত হয়। হুরপ্পা সংস্থতিরু 

যুগে সিন্ধু দেশের অধিবালীগণ এন্বাহার করিত বলিযা 
জানা গিযাছে | ঝগ্বেদের যুগে প্রথম দিকে বোধ হয় 
আধদের মধো ধাশ চাষ বিশেষ প্রচলিত ছিল না, এ 
যুগের শেষ দিক হহতেই আধগণ উল্লেখযোগা পরিমাণে 
চাশ বাধহার করিতে থাকে । পববতী স*হিতাগুলির 
সমযে ক্রমশঃ চাসের ব্যবহার বুদ্ধি পায়, চালভাজা,, 
চাশেব ঠবারি পিষ্টক, মাধ, ভিল বা ছুধ মিশ্রিত অন্ন 
ইত্যাদি খাদ্য ক্রমশঃ প্রচলিত হয। উপনিষদের মুগে 
চাপ দেনাশণ আহারের প্রধান উপাদানে পরিণত হয) 
ঠল বা ঘ্ব মিশ্র অন্ন, খই, পায়ম, এমন কি ভাতের 
বেন পর্ষগ্ধ মাহারেব ডঘেখযোগা অঙ্গ হইয়। 5ঠে। 

বঙমাণে জারচতর পশ্চিম বঙ্গ” আলাম, গডিশ] 
মাপ্রাজ, অগ্গ। প্রদেশ, কেবল প্রভৃতি খাজো চাল মুখ্য 
আহাধ। পুণ পাকিস্তান, সি'হল, বন্ধ দেশ, মালয়েশিযা, 
ইন্দোনেশিয়া, থাহপ্যাণ্,। ভিয়েতনাম) চীন, জাপান, 
কিিগীন, কারিবিযান দ্বীপপুঞ্ধ এখং প্রশান্ত মহাসাগরের 
দক্ষিণ শাগে ছীপগুপিঠে৭ চাপ আহাখপ প্রধান 
উপাদ।াশকশে বাবহত হয়| 

চাণ ছুই প্রকার-_আহপ ও সিঞ্চ। ধান কেবল 
পৌছে শুখা্ধা ভানিযা লইলে 'াতপ এবং ধান প্রথমে 
পিদ্ধ করিবার পর শুখাইযা ভান হইলে পিদ্ধ চাল উৎপন্ন 
হয। ধান শানিবার সময ধানের খোসা ৪ থোমাব 
অভাস্তরে অবস্থিত ভষির (ক্র্যান ) প্তরটি অপসারিত হয, 
শশ্তের বঠিঃস্তর এবং ভ্রণটিও চাল হইতে পৃথক হইয়া 
যায়। যেচাল যত শাদা, তাহার বহিঃস্তবটি তত বেশি 
অপমারিত হইয়াছে । লাশ চালে বা টেঁকিটাট] চালে 
কলে-ছাটা চালের তুলনায় শন্তের বহিংস্তরটি অপেক্ষাকৃত 
অধিক পরিমাণে অণশিষ্ট থাকে । ভুঁষি পশুখাদ্য হিলাবে 
ব্যবহৃত হয়। ধানের ব্রণ ও ভুষি হইতে উদ্ধিজ্জ তৈল 
নিষ্কাশিত হয়। চালের ভগ্ন খণ্ডকে খুদ্র বলে, খু হইতে 
শ্বেতসার (স্টার্ট) নিষ্কাশন করা যায়। চাল ও খুব 
গাঞজাইঘ়া মগ্য তৈয়ারি কর! হয়। শুষ্ক বাপিব খোলায় 

চাল 

চাল ভাজিলে মুড়ি উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন মিষ্টান্ন € পিষ্টকে 
চালের গুভার ব্যবহার গ্রচপিত। 

চাল কাবোহাইড়েট প্রধান খাছ্য। ঢেকিছটা বা 

লাল চালে শতকরা ৭৭ ধ ভাগ ও কলে-ছণাটা শাদা চালে 
শতকরা ৭৯৪ ভাগ কাধোহাইড্রেট থাকে | এই কাবো- 

হাউড্রেটের অধিকাংশই শ্রেঠলার ১ দুষ্পাচা তন্কর পরিমাণ 
অতি সামান্য__ শতকরা **২ হইতে ০৬ ভাগ মাত্র। চালে 
প্রোটিনের পরিমাণ গমের ভুলপায় কম-_ শতকরা প্রান 
৭৫ ভাগ মাত্র। কিন্তু চালের প্রোটিনে অভ্যাবশ্যক 

ম্যামাহনো আপিডগুপি অপেক্ষাকত অধিক পরিমাণে 
থাকায় ইহা গমের প্রোটিন প্লায়াডিন বা ভরট্টার পোটিন 
জাইন অপে্ষ। পুষ্টিকর | চালে গ্লায়া্ডন জাতীথ কোন ৪ 
প্রোটিন নাই , চাপের প্রোটিন গুধিজে নন গ্রটেলিন- 
জাতীয় গ্রোটন। চালে স্নেহপদার্থেৰ পরিমাণ সামান্, 
লাল চালে শতকরা ১৭ ভাগ ও শাদা চালে শঙ্কা 
»৩ ভাগ মাত। লাল ও শাদা চালে যথাক্রমে 
শতকরা ১১ ভাগ ও *'৪ ভাগ অলৈধ লবণ থাকে, 
ক্যাপসিযাম, পটাসিয়াম, যসকরাস ওভতি উপাদান 
এ সকপ অজ্ৈব লবণে বর্তমান। চাপে শি্টামিন এ, 
সি এবং ডি এর অভাব আছে , কিন্ক খিযামিন, পাইবো- 
লাতিন, শিামিন প্রভৃতি বি খগীগ ভিটামিন চালে 
বিদ্যমান । বি-বগীষ শিটাজিনগুলি প্রধানতঃ শশ্তেব 
বহিঃস্তর ও ভ্রণেই থাকে | অট্জৈব লবণ্রেও নেক অ*শ 
শম্বের বহিতকরে পাওয়া যায়। কলে ছাওা শাদা চালে 

গণ ও শন্যের বহিং:শ্তওট থাকে না, কিন্ত লাল চালে বা 
৮»কিছাটা চালে শশ্তের বহিঃস্থবের কিছু অ'শ থাকিষা 
যা । সেইজন্য শাদ। চালে লাল চাল বা ৮ বিছা গাল 

অপেক্ষা অনেক কম ভিটামিন গ অজৈব লবণ থাকে । শাদা! 
চাপ আহার্ষেব প্রধান উপাদান হইলে বি বগীঘ ভিটামিন, 
বিশেষতঃ থিয়ামিনের অভাবে বেরিবেব হইতে পারে, 
দর্সিণ ও দক্ষিণ-পূব এশিয়ার যে সকল দেশে চালই 
£ খান আহার্ধ, মেই সকল অধ্লেব 'অধিবাশীদের প্রা 
এক-দশমাংশ থিযামিনের অভাবজনিত রোগে ভুগিষা 
থ।কে। তবে শাদা চালের মহিত পধাপ পরিমাণে কলাই- 

স্ঁটি, য-ব, ডাল, শাকসবজি, শিম, ফল গুড়তি খিষামিন- 
প্রধান খাগ্য আহার করিলে বেবিবেবিব মঙ্গাবনা থাকে 

না। শার্দা চালের পরিবর্তে লাপ চাপ ব্যবহার করিলেও 
বেরিবেবির আশঙ্কা কম থাকে । শাদা চালের পরিবর্তে 
লাল চাল অথবা অতিরিক্ত ভিটামিনযুক্ত চাল বাবহার 
করিয়া জাপান ফিপিগ্পীন ইন্দোনেশ্িগা প্রভৃতি দেশে 
বেরিবেরির প্রকোপ কমানো সম্ভব হইযাছে। বতমানে 
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চাল 

ধান হইতে চাল উৎপাদনের পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিয়া 
চালে তিটামিনের পরিমাণ অবাহত বাখার প্রয়াম করা 
হইতেছে। প্রপঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সিদ্ধ চালে আতপের 
তুলণায় তিটামিন অধিক থাকে, কারণ সিদ্ধ চাপ 
উৎপাদনের জন্য ধান সিদ্ধ করিবার সময় অধিকাংশ 
ভিটামিন শস্তের বহিঃস্তর হইতে কেন্ত্রীধ অংশে চলিয়! 
যায় এবং ইহার পর ধান ভানিবার সময় তিটামিনের 
বিশেষ অপচয় ঘটে না। 

ভাত বশাধিবার সময় কিছু শ্বেওঙসার, বেশ কিছু 
প্রোটিন এবং অজৈব লবণ ৪ ভিটামিনের কিযদশ জলে 
দ্রবীত হইয়া থেনের অন্ত্ভও, হয় ও ফেন ফেলিয়া দিলে 
এ সঞ্ল খাগ্বন্তর অপচয় ঘটে । তাতে শতকরা ৭ 

ভাগেরও "অধিক জল, প্রায় ২৬৫ ভাগ কার্বোহা হাড়ে, 
২৫ ভাগ প্রোটিন এবং কিছু ভিটামিন ও অজৈব লবণ 
বধঙমান। ১** গ্রাম চালের খাগ্মূপ্য প্রায় ৩৬০ 
কিপোক্যাপবি ১ ১০* গ্রাম ভাতের খাছ্যমূল্ায মাত্র ১২৭ 
কিপোক্যালরি। 

পাচনওস্ত্রে ভাতের অগ্নাধিক সম্ধানের (ফার্মেণ্টেশন) 
ফলে আলফোহণ জাতীয় পর্ধার্থের উত্পত্তি হহতে 
পাধে। ইহার ফলে অনেক সময় ভাত খাওযাৰ পর ঘুষ 

পাখ। ভাতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত 
অধিক বলিষা মধুমেহ বোগে অন্নাহার নিয়স্থণ করা হয়। 
ধান দ্র | 

দ্র 1 0,200 ঢা 9.1100010818807, 006. 
10610610065 0£ [19650531176 0]. 0102 01015100100, 

11006109112 21701719011) ০0190610001 0100, 0০216৫% 

€0০1%5712509, ৬০] 20, 1943 ; 7. 94102809 (31) & 

000)6155 '4১0110121 2010100106100 01 1910 1109 

৪5 2 901001017 0 21706]01০ 0210170105 1027721 

0) 1২551010150] 42, 1950 ৯ 2,০0০ 78)010091, 
৪0, 016 111১8019010 0৮1686০0106 170121% 

চ6901১06, ৬০]. 1) 80108, 195]. 

দেবঙ্তোতি দাশ 

বাংলা দেশে পিদ্ধ চালের প্রচলন ও আদর বেশি 
হইলেও ইহা আতপ বা আলে! চালের তুপনায় অপেক্ষা - 
কৃত অঞ্থদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ধর্মকার্ষে এবং শুদ্ধ 
সাত্বিক আহারে মুখাতঃ আলো চাল ব্যবস্থত হুয়। 
আচারনিষ্ঠ উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাগণ আলো চালের ভাত 
খাইয়া থাকেন। দ্েবপুজায় নৈবেছ্য এবং অর্ধ্যে আলে! 
চালের প্রয়োজন হয়। অবশ্য শক্কিপৃজায় সিদ্ধ চালের 

চালুকযবংশ 

ভাতের ভোগেরও প্রচলন আছে। ভোজ্য দানে সিদ্ধ 
চালের খাবহার ইহার জলগ্রিয়'তভার সাক্ষা দেয়। কখনও 
কখনও ফুলের পরিবর্তে অক্ষত বা আলো চালে? ব্যবহার 
দেখা যায়। 

চিন্তাহবণ চক্্রব ঠ 

চালচিজ বাংল! দেশের ছুগাদি প্রতিমার পম্চাৎপট বূপ 
স্থবিস্তুত চির সমস্থিত চাল। এতিহাসিক বিচারে ইহাকে 
গাচীন ভারতীয দেব দেবীর মৃতির পশ্চাদ্বী পপি 
মণণেরই এক পরিবধিত কপ খশিগা মনে হয। গুপ্ত 
যুগের বুলমৃত্র মস্তকের পিছনে ইহার অবস্থান পক্ষণীয়। 
এই পরিমগ্লেব আদিক্ম সাঙ্মাং পাপা যায কুষাণ 
নৃুপতিদের মুদ্রায় । হুশিক্কের তিখকক শিখমুতি সমদ্থিত 
মুদ্রা শিবের ঘিমন্তক পেত এই পবিমপ 1 স্পঃকপে 
নির্ণয় করা যাখ (থ্রাহ্ীয় ২গ শতক )। খজুবাঙোর (১০ম 
হইতে ১২শ শতাবী) বিহিনন মন্দিরে স্থা্প * দেক্যুত্থি 
পশ্চাতে ক্ষোর্দিত সচ্ছিদ্র পরিমণ্ডন ধোথ,5 পাদ্যা যাখ। 
উহার পশ্চাতে অধ্রিগ্ুজশনর দ্বাব। আাণ]াক লিচ্ছুরণ 
খরিয়া দেবমৃতিকে ধিরিযা এক বিশেখ পলিশ এষ 
কর। হই৩। মুর্তিক] রচি৯ গ্রুতিমার শোধ চাটি 
প্রধানত ককি ও দবমার যাবি মাটির প্রুণেপ দেপ্য] 
কাঠামোর উপর চিত হহঠ। বিহিন্ন থেব দেবীর 
সমাবেশ হওয়ায় চাশচিত্রে দেখলে।কেব মাতাস পাণয়া 
যায়। হুগলি জেশার চন্দননণরে বুহপধাপার শ্গঞ্ধাধী- 
প্রত্মার পশ্চাৎপটকপে অতি মনোরখ শ্োলার ঢাপচচত্ত 
গড়া হয হহা সাথাএণভতঃ ডাগকর সাদর মশরুপে 

পরখিগণিত। এই রীতি কমবেশি অন্যাগ্ত জেলাতে? 
ঘেখা যায়। 

শেক ৬৮ চ। 

চালমুগরা ভৈষঙ্গয উদ্থিদ 

চালুক্যবংশ ভারতের ইতিহাসে ধাক্ষিণাঠোর চালুকা- 
বংশীগ রাক্গগণ সথবিখ্যাত। ব'শটির নাম চলুকা, চশিকা, 
চন্ধ্য, চালুকা প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে লিখিত দেখা 
যায়। চালুক্য পাজবংশের বত শাখার মধো বাভাপি, 
বেঙ্গী এবং কল্যাণের শাখাহয় সমধিক প্রসিদ্ধ। বেঙ্গী 
ও কল্যাণের চালুক্যগণ আপণার্দিগকে বাতাপির চালুক্- 
বংশের শাখ| বলিয়া জানিতেন। গুজপাততের সোলক্কী 
বা চৌলুক্য রাজবংশকে উহার অপর একটি শাখা বলিযা 
বোধ হয়। 

সম্ভবতঃ চপিকি নামক ব্যক্তির নাম হইতে তদীয় 
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চালুকাবংশ 

ংশধরগণের চলিকা প্রভৃতি আখ্যার উদ্বব হইয়াছিণ 
কিন্ত পরবণকালীন চালুকা বাগণের সভাপতিত্ডেরা 
কোনও দেবত| বা খষির গুলুক? ব। কমগুলু হইতে এই 
রাজবংশের আদিপুরষের উৎপত্তি কল্পন! করিয়াছিপেন। 

বাতাপির প্রাচীন চাপুকাবশ (আশমানিক ৫৩৫- 
৭৫৭ গ্রী), খ্রীষ্টায় ঘষ্ঠ শঙান্বীর শ্থ»নায বওমাশ মৈস্থর 
প্রদেশের অস্তগঠ বিজাপুর জেণপার খাতাপি বা বাদামিকে 
কেন্রু কবিয়া এই রাজব শের প্রণ্ষ্া হয়। এহ ব'শের 
আদিরাজ জঞপি'হ বলত ১ তাহার পুন ছিলন বণরাগ। 
হহাবা সম্ভব: তাদানীস্তন কাদম্ববশীয় পজগণের সামস্ 
ছিশেন। রণপাগের পুত্র প্রথম পুণকেশী (মাগমানিক 
৫৩৫ ৬৬ গ্রা) পরাএান্ত £হয়া অশ্বমেধাদি যঞ্জের অভগান 
কবেন এখ* বাধামিব হপৃ১ দুগের শিমাণকাধ প্রায় সমাণ্ধ 
কণেন। ভাহার পুন থম কীতিবমা (৫৬৬৯৮ খ্রী) 

কদন্ব, শশা এবং দক্ষিণ কোঙ্বণের মৌধাতগকে দমন 
করেন। কীতিবধীর পর তদীবৰ কণিষ্ঠ ভ্রাতা মঙ্গশেশ 
(৫৯৮ ১০* ) ধিহাসন পাও কারনণ। তিনি কলচুগি- 
ব শে নপপ্ি বুধরাজকে পরান্দিত করিয়া মহারাষ্ দেশে 
পাজানতিক প্রঙাব £বশ্তার কখিয়াছিলেশ। তিনি স্ীয় 
পুরকে উত্তলাবিকারী স্থির কবাম কার্বিধার পুত্রদ্বিহীয 
পুন্বেশর সহিত গৃহণুদ্থ শিপ হহতে বাধা হন। পরিণামে 
মঙ্গঈলেশকে নিই৩ করি 1 পুলকেশা (৬১০ ৪২ খা) পৈঠক 
সহাধন লাভ করিলেন । গৃহয়্ের ইযোগে সামস্তরাজ- 
গণ জনেকেই স্বাধীণত1 অবশন্থন করিয়াছিলেন । কি 
পুপকেশার বাুবশে বসব, মৌর্ঘ, গঙ্গ, আনুপ গ্রন্তির ধেশে 
চালুকাপ্রত্ত্ব পুনংপ্রাওষ্ঠিত হহশ। ভদ্ভপু ঠিকে শট, 
মাশব এখং গুজবধিগকে পরাজিত করিযা তিশি বতমাণ 
গুজরাতে দক্ষিণা পধন্ত পাজাবিস্তার করেন। এই 

অঞ্চপেই পর্মদা নদীর তীরে পুনলকেশীর হস্তে উত্তগাপবেশ্বর 
হধবর্ধন পরাজত হণ। 'অঙঃপর চাণুকারাঞ্জ দিশিজয়- 
উপলক্ষে পূর্ব দিকে কলিঙ্গ, দক্ষিণ কোশখল, বেঙ্গী গ্রন্থঠি 
দেশের পাজগণকে পরাজিত করেন এবং বেশী দেশে স্বীয 
ভ্রাতা কুক্জ বিুবর্ধনকে শাননকতা নিষুক্ত করেন। 

দ্বিতীয় পুলকেশীব লমঘে কাক্ধীর পল্লব রাজবংশের 
সহিত চালুক্য রাজগণের যে বিবাদ আপস্ত হুইযাছিল, শী 
উহার সমাধি ঘটে নাই। পল্লবরাজ প্রথম মহেম্ত্রবর্ষা 
সম্ভবতঃ কা 9 গঙ্গদিগকে চালুকারাজের বিরুদ্ধে সাহায্য 
করিয়াছিলেন। দ্বিতীষ পুণকেশী মহেন্ত্রবর্মাকে পরাজিত 
করেন এবং পল্লবরাজের অন্ুগওমিত্র চোপ,কেরল ও পাণ্য 
“রাজকে ন্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হন। কিছুকালের জন্য 

চালুকাবংশ 

সমগ্র পল্লব রাজো চালুকারধাজের প্রভাব প্রন্ষ্রিত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু পুলকেশীর এহ গৌরব দীর্ঘকাপ স্থা্ী ভয় 
নাহ। ৬৪২ খ্রাগ্তান্ধে মহেখ্বর্ধার পুর প্রথম নরসি'হ 
বর্ণ প্ুলকেশীকে পরাজিত ও নিহ ও করিযা চালুক্য গাজ- 
ধানী বাতাপি অধিকার করেন। প্রায় তের বৎসরকাপ 
পুলকেশীর পুত্রগণ পল্পবরাজের হন্ত হইতে হত বাজা 
উদ্ধার করিতে পারেন নাই । ৬৫৫ গ্রীষ্ান্জে গুদকেশীর 
অন্যতম পুন প্রথম বিক্মার্দিশা (৬৫৫৮১ খ্রী) পক্ৰ- 
দিগকে বিতাডিত করিয়া খাতাপি অধিকার করেন । শ্ডিনি 
প্রবরাজ নরসিণহবর্ম| এবং তদীয পুহ খিতীয় তেন 
ও পৌত্র প্রথম পরমেশ্বরবঙ্াকে পরাজিত করিয়া পলবরাজো 
চালুকাপগ্রঠহধ পুনঃঞত্িত করিয়াছিলেন ১ কিন্ধু পরে 
পবমেখবধবর্ী হ্বরাজা হইঠে চালুকারিগকে বিহাডিত 
করিতে সমর্থ হন। প্রথম বিঞুমাদিত্যেব ছুইখনি আত্র- 
শালণ কাকীর সখীপরন্ঠী গ্রাম বিশ্ষে এব কাখনেবী নদীর 
দক্ষিণে অবস্থি 5 চোশ রাজধাণী হইতে £দত্ত হইযাছিল। 

প্রথম বিক্রমাদিত্যের পর তর্দীয পু বিনয়াদিত্য 
(৮৮১ ৯৬ খ্রী) এখ" পৌন্ ক্ভিরাঞ্তত্য (৬৯৬ ৭৩৩ শ্রী) 
ক্রমান্বয়ে সিহাসণ লাভ করেন। বিদ্যাপিত্যের পুত্র 
দ্বিতীয় ব্রিশাদিতোের সমযে (৭৩৩ ৪৫ গ্রী) পলবদিগের 
সহিত সণ্থধ পুনপায প্রধশাকার ধারণ কবে। পিতার 
গধবৎকাপেহ তিনি একবার পল্লবরাজ £থম পরমেশরখর্মার 
পৌত্র দ্বিতীঘ পৰ্সেশ্বরবর্মাকে পরাজিত করিযাতিপেন। 
সি'হাসনশাভের পরি শীযাবকমাদি-] পুনকাষ পন্চব রাজা 
আঞ্মণ কর্ণ এব* পলবরাজ পন্দিবর্যাপরনবমল্নে পরাজিত 
কবিযা 'তদান রাজধানী কাকী নগপী অধিকার করেন। 

দিতীম খিএমাদি শ্ই কাতাপির চালুকার শর শেষ 
পরান্শান্ত নরপতি। দীথকাল পছব্িগব সহিত সণ্ঘর্ধে 
লিপ থাকায় মে উত্য বশ্ই ভুবন হইযা পড়িয়াছিল। 
ছিতীয় বিক্রম।পিতোর পুর দ্বিতীয় কীতিবর্ধার রাজত্বকালে 
(৭৪৪ ৫৭ খ্রী) চাশুকাবশের গৌরব লুপ হয় এবং 
দাক্ষিণাত্যের সাম্রাজ্য বাষীকুটবংশীষ দগ্চিছুণের করতলগত 
হয। 

বাতাপির চালুকারজগণ সাহিতা, স্থাপত্য ও ভান্বর্ষের 
পৃ্টপোস্ক ছিলেন। দ্বি্ীথ পুলকেশীর সভাসদ রখিকশীতি 
উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। বাদামি এবং অগ্গান্ত স্থানের 
স্বাপত্য ও ভাঙ্বর্ষের নিদর্শনসমূহ ভারত য় শিল্পের ইতিহাসে 
খিখাত। পারশ্থাগাজ দ্বিতীয় খুসরূ দ্বিতীয পুলকেশীর 
সভায় দূত প্রেরণ করিযাছিশেন। চীন দেশীয় পরিভ্রাজক 
হিউ এন্-ৎসাঙ. মহারাষ্ট্র দেশের অধিপতি িতীয় পুলকেশীর 
পরাঞ্মের উল্লেখ করিয়াছেন । 

৩২৫ 



টালুকাবংশ 
বেঙ্গীর প্রাচ্য চালুকা বংশ (৬৩*-১*৭৫ শ্রী): 

বাতাপির চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশী রুষ্ণ-গোদাবরীর 
মোহানার নিকটবর্তী অঞ্চলস্থিত বেঙ্গী দেশ অধিকার 
করিয়া আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুক বিষুবর্ধনকে উহার 
শাসনকর্তা নিধুক্ত করেন, এ কথা পৃবে উল্লিখিত হইয়াছে । 
শীঘ্রই এই শাখার সহিত মুল বংশের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া 
যায়। অই্ম শতাব্দীর মধা ভাগে দাক্ষিণাত্যে ধাষ্ট্রকট 
সাম্রাঙ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্টরকুট সম্রাটগণের সহিত প্রাচ্য 
চালুকাদিগের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ চণিয়াছিল। 

চতুর্থ বিষুবর্ধনের পুত্র দ্বিতীয় বিজয়াদিতা (আনুমানিক 
৭৯৯-৮৪৭ খ্রী) পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। রাজত্বের 
প্রথম ভাগে তিনি রাষ্ুক্টরাঞ্জ তৃতীয় গোবিনেবু হস্তে 
পরাজিত হন। তখন তাহার ভ্রাতা তীমমালুক্ধি গোবিন্দের 
সামস্তরূপে বেঙ্গী রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কিন্ত 
গোবিন্দের স্তর পর তাহার বালকপুজ আমোঘবধ রাষ্ট্র 
কৃটসিংহালন লাভ করেন । এই স্থযোগে দ্বিতীয় বিজয়াদিতা 
ভ্রাতাকে বিভাড়িত করিয়া বেঙ্গীর মিংহাসন পুনরধিকার 
করেন। তিনি বারবার বাষটুকুটসৈন্বয পরাজিত করিয়া 
আমোঘবধের মাময়িক রাজধানী স্তপুতীর্থ অর্থাৎ গুজ- 
রাতের অন্তর্গত খন্বাত নগরী ধ্বংস করিতে সমর্থ হন। 
কথিত আছে যে, বিজয়ার্িতা ১২ বৎলবের মধ্যে রাষ্ট্রকৃট 
এবং গঙ্গবংশীয় রা্রগণের সহিত ১*৮ বার অংঘর্ষে শিপন 
হইয়াছিলেন। 

দ্বিতীয় বিঙ্গয়াদিত্যের পৌত্র তৃতীয় বিজয়াদিত্যও 
(আনুমানিক ৮৪৮-৯২ শ্রী) পিতামহের ন্যায় মহাপবা- 
ক্রান্থ নরপতি ছিলেন। তিনি পলব, পাণ্ডা, নোলম্ব, গঙ্গ, 
দক্ষিণ-কোশল, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের বাজগণের সহিত 

ংঘর্ধে লিপ্ত হন এবং রাষ্ট্রকুট সম্বাট দ্বিতীয় কৃষ্ণকে 
পরার্জিত করেন। কিন্তু তাহার মুত্ার পর প্রথম চালুক্য- 
ভীমকে পরাজিত করিয়া কিছুকালের জন্য কৃ বেঙ্গী 
দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ 
চতুর্থ গোবিন্দের রাজত্বকালেও বারবার বেঙ্গী দেশে বাই 
কুটপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

৯৪৬ খ্রীষ্টান দ্বিতীয় চালুকাভীমের ছ্বাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র 
দ্বিতীয় অন্ম বেঙ্গীর সিংহাসন লাভ করেন। বাষ্রকূটগাজ 
তৃতীয় কষ্ণ তাহাকে রাজ্য হইতে বিভাড়িত কবিলেন। 
দ্বিতীয় 'অন্ম কিছুকাল পরে সিংহাসন পুনবধিকার করিতে 
সম হইলেও ৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বীয় জোষ্ঠব্রাতা দানার্ণব 
কতৃকি নিহত হুন। কিন্তু ৯৭৩ গ্রীষ্টাকে তেলুগু-চোড়- 
ংশীয্ন জটাচোড়-তীম দানার্ণবকে নিহত করিয়া! বেঙ্গী 

রাজ্য অধিকার করেন। দানার্ণবের পুত্র প্রথম শক্তিবর্ম! 

চালুক্যবংশ 

এবং বিমলাদিত্য চোলবংশীয় প্রথম রাজরাজের নভাতে 
আশ্রয় লাভ করিলেন। চোপরাজ নিজ কন্যার সহিত 

বিমপাদ্দিত্যের বিবাহ দেন এবং জটাচোড়-ভীমকে নিহত 
করিয়। শক্তিবর্াকে (৯৯৯-১০১১ গ্রী) বেঙ্গীর সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন হইতে প্রাচা চালুক্যরাজ চোল- 
রাজের সামস্তরূপে গণিত হইতে থাকেন । ইতিমধো রাষ্ট্র 
কট বংশ উচ্ছেদ করিয়া দাক্ষিণাত্যে উত্তরকালীণ 
চালুক্যগণ সাম্রাঙ্জা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
বেঙ্গী দেশে রাষ্ত্রীয় গ্রভাব-বিস্তারের চেষ্টায় তাহার! 
চোলদিগের সহিত দ্রীর্ঘকালধ্যাপী সংঘধে লিখ হইলেন। 

বিমলাদিত্যের পুত্র এবং বাজরাজচোপের দৌহিত্র 
প্রাচ্য চালুক'বংশীয় প্রথম রাজবাজ ( ১০১৯-৬১ শ্রী) তদীয় 
মাতৃপ রাজেন্দ্রচোলের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার পুত্র 
রাজেন্দ্র কুশোকুঙ্গ চোল-সিংহাপনের আশা চোল- 
রাজধানীতে অবস্থান করিতে থাকেন। ভাই পিতা 
মার পর কুলোনুঞ্গ তীয় পিতৃধ্য সম বিজয়াদিতাকে 
বেঙ্গী রাজ্য শানন করিতে অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে 
১০৭* খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্সবুপোন,্গ চোল-পিংতালন অধিকার 
করেন। ফলে প্রাচা চালুকাবংশ চোপ বংশে বিলীন হইল। 
১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্চম বিজয়াদিত্যের মুহা হয়। 

কলাণের উন্তরকাশীন চালুকাবংশ (৯৭৩-১২** শ্রী): 
রাষ্ট্রকট-সামাজোর দুবলতভার সথযোগে চালুকাবংণীয় সামস্ত- 
বাজ দ্বিতীয় তৈল (৯৭৩-৯৭ গ্রা) রাষ্ট্রকুট-রাজধানী 

' মান্যখেট নগরী অধিকার পূৰক দাক্ষিণাতো চালুকা সামাজ্য 
প্রতিষিত করেন । তিনি আপনাকে বাতাপির চালুস্াবংশের 
উত্তরপুরুষ বলিয়া ঘোষণ] করিতেন । ক্রমে তল রাষ্টুকট- 
সামাঙ্জোর নানা অংশে আধিপত্য বিস্তার করেশ। পরমার- 
বংশীয় বাক্পতি মুগ্সের পরাজয় তাহার একটি প্রধান কীতি। 

তৈলের উত্তরাধিকাবীদিগের সময়ে চোলবংশীয় 
পরাক্রান্ত রাজগণ বারবার চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করেন। 
দ্বিতীয় জয়সিংহের রাজত্বকালে ( ১*১৫-৪৩ খী ) মান্যখেট 
হইতে কল্যাণনগবে (বীদর জেলার অন্তর্গত কণ্যাণী) 
চালুক্য-বাজধানী স্থানান্তরিত হয়। জয়সিংহের পুত্র গ্রথম 
মোমেশ্বর আহবমল্ল (১*৪৩-৬৮ শ্রী) বহুবার চোল 
আক্রমণের সন্বুখীন হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিবারেই 
আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ১৯৫১-৫২ শ্রীষ্টাবে কৃষ্ণ 
নদীর তীরবর্তী কোগ্নম্ নামক স্থানে চোল ও চালুকাপক্ষে 
এক ভীষণ সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে চোল-সমরাট রাজাধিরাজ 
রণক্ষেত্৫ে নিহত হন; কিন্তু তরদীয় ভ্রাতা রাজেন্ছ্র গ্রবল 
পরাক্রমে আক্রমণ চালাইয়! চালুকানৈন্ত পরাজিত করিয়া- 
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ছিলেন। ইহার পর সোমেশ্বর কয়েকবার চোলরাজ্য 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৯৬০ গ্রীষ্টাবে তুঙ্গ৷ শদীর তীরবর্তী 
মুডকাঞ্চ নামক স্বাণেব যুদ্ধে ঠিনি পরাজিত হইয়] 
প্রত্াবঙন করেন। কিন্তু ইতিমধো তিনি বেঙ্গী বাষ্টরের 
অনেকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন । কিছুকাশ পরে 
চোলরাজ বীববাজেন্্র কোগ্নমের শিক্বঙা কুডলসঙ্গমম্ 
নামক স্বানে সোমেশ্বরকে পরাজিত করেন । কিস্ক সোমেশ্বর 
পুনরায় বীররাছেন্দ্রকে যুদ্ধে আহবান করিণেন। তদমুসারে 
চোশরাজ সসৈগ্ঠে কুঙ্লসঙ্গমম্ শেত্রে উপস্থিত হন * কিন্ত 
যোমেশখবব যুদ্ধে অবতীণ হইতে পাবেন নাই । তিনি তথন 
দুরারোগ্য বাধিতে আঞ্ান্ত হইখাছিলেন | ১০৬৮ খ্রীষ্ঠানে 
সোমেখবর তুগ্গ তত্র নদীর পবিত্র সণিনে প্রাণনাগ করেন। 

গ্রথম লোমেশ্বরের পর তদীয় পুন দ্বিতীধ মোমেশবর 
(১*৬৮-৭৬ খ্ী)সি-হাপন শাভ করেন । তাহাকে অপসারিত 
করিয়া প্রথম সোমেশ্বরের ন্মপর পুর য্ঠ বিএমাদিত্য 
(১৭০ ১১২৬ শ্রী) বাজা অধিকার করিলেন। কথিত 
আছে পিঠার রাজত্রঞ্কাণে তিনি পূর্ব ভারতে রাজাসমূহ 
জয় করি ব্সাসিযাছলেন। যট বিঞএ্মারদিহা চোশবাছ 
বীরবাজেশের কন্ণাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ইাতে 
চোল চাশুকা বিবাদের সমাপ্তি হয নাই। কারণ এই 
সময়ে চোপ মি'হাসন বিক্রমাধিত্যের শত রাজেন্দ্র- 
বুপোবুঙ্গের হপ্তগত হইগাছিল। বিঞ্মাদিতা বেঙ্গী 
রাজ্যের অপেকাশশে অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হন। 
“বিঞদাস্কদেবচবিত? রচয়িল। বিহাণ এবং 'যাজ্জবন্ধাস্থতি'র 
টাকাকাও খিজ্ঞানেশ্বব উহার সভাসদ ছিলেন। বিক্রমা- 
10।র পুঞ ত তী4 সোমেশ্বর (১১২৬ ৩৮ শ্রী) মানসোল্লাস 
বা“অঠভিশষি শাখচিন্তামণি সংজ্ঞক স্প্রসিছ গ্রন্থের বচয়িতা।। 

বিঞ্মাদিতোর পর চালুকাব'শের গৌরব স্তিমিঞ হহয়] 
আসিত্ছিপ। ত তীয় তলের রাজত্বকালে (১১৫১ ৫৬ শ্রী) 
কলচুরি বংশী বিজ্তল চালুকাসাম্রাঙ্জা ্ধিকাব করেন। 
তৈলের পুব চতুর্থ সোমেশ্বর (১১৮১ ১২** শ্রী) কল্চবি- 
দিগের হল্ক হহতে হাতরাজোর কিয়দংশ পুনরধিকার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিপেন। কিন্তু এই সময়ে দাক্ষণাতো সেউন- 
যাদব এবং হোযসল যাধবদিগের প্রাধাগ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হয 
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দীনে*চন্ত্র সরকাৰ 

চাহিদা কোন বোর ক্রয়ের পরিমাণই উহার চাহিদার 
জ্ঞাপক। ইহাকে দুহভাবে দেখা যাইতে পারে বাজি 

চাহিদা ও সমষ্টর চাহিদা] বা বাঙ্গাৰের চাহিদা । অর্থ- 
নীতিতে খাজাবের চাহিধার প্রশ্র প্ুধান ১ সকল ব্যন্তি'র 
চাহিদাকে যোগ করিলে যোগক্ল্টি বাজার চাহিদা হয়। 
এই প্রবন্ধে ব্যক্তির চাহিদাৰ কথাই আপোচিঠ হইবে 
এবং ক্রেতার হচ্ছা-অনিচ্ছার পরিব ঠন না হইলে চাহিদার 

উপর ক্রেশার 'আয এবং দ্রবামুপা-- কেখপ এই ছুইটির 
প্রভাবই ধরিযা লএয়] হইবে । 

কোনও জুবোর মুলা এবং তাহার চাহিদার হধ্যে 
একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। যদি আয় অপরিবতিত 
থাকে এবং মুলা জানা থাকে তবে ক্রেতার চাঠিদাও 
স্থির করা যার। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, হযত আমার 
আর ১** টাকা এবং আমার মাব ২ প্রকারের ভ্রব্া-- 
ক. কাপভ এব খ. খাছ্ধ কেনারহই আগ্রহ , তদুপরি 
কিছু সঞ্চয়ের আগ্রহ নাই। ক-এর মূল্য (প্রতি খণ্ড) 
১০ টাকা এব" খ-এর মূল্য (প্রি কিলোগ্রাম ) ৫ টাকা 

ধরা যাক। এই ক্ষেত্রে আমার নিদিষ্ট চাহদ। ধরা যাক 
ক খণ্ড এবং খ ১৪ কিলোগ্রাম বা ওক, ১৪খ ১ এখন 
যধি ক-এর মূলা কমিয়া ৭৫* হইযা যায়, তবে হযত 
আমার চাহিদা হইবে ৫ক, ১১২খ | এইতাবে আমার 
১০* টাকা আয়ে বস্ত্রেৰ ও খাগ্যের মূলা দ্রানিপেই আমার 
চাঠি? নিরিষ্ট করা যায়। 

ইহাও ধরা যাইতে পারে যে, ক্রেতার আয় ও 
যেকোনও ছবোর চাহিদার মধো অমনই আরও একটি 
স্থনিশ্চিত সম্পর্ক আছে। উপরের উধ্াহরণে যদি মৃল্য 
ন। কমিযা শুধু আমার আয় বাডিযা ২৭* হয় তবে হয়ত 

আমার চাহিদা ৩ক, ১৪খ হুইতে ১*ক, ২*খ তে 
পরিবতিত হইবে। অর্থাৎ (মূলা স্থির থাকিলে) এবং 
আয় জানিলে আমার চাহিদাও নিদিষ্ট করা যায়। 

গ্রথমোক্ত নিশ্চয়টিকে আমরা মৃলার সঞিত চাহিদার 
সম্পর্ক অথবা সাধারণতঃ মুলা-চাহিদা সম্পর্ক বলিৰ। 
এইরূপ দ্বিতীয় নিশ্চয়টির নাম দেওয়। যায় আর-চাহিদা 
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সম্পর্ক । যদি মূলাকে ( গ্রেত্রান্তরে আয়কে ) কর্তা এবং 
চাতিপাকে কর্ম বাপ তবে কতার দ্বারাই কর্ম নিয়ন্ষিত হয) 
উভযের মধ্যে এইবপ সম্পক বর্তমান, ইহ] স্বীকার করিতে 
হইবে। 

আয় চাহিদ এবং মূল্য চাহিদা সম্পর্কছুইটিকে আরও 
একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যাক। যদি সমস্ত 
মূলা অপরিধতিত থাকে তবে দেখা যায়, আমার আয় 
বাভিশেই ক এব চাহিদা বাড়ে, আয় কমিশেই চাহিদী। 
কমে। এইবপ সম্পর্ককে আমরা “একনুখী' সপ্থন্ধ খলি। 

অধিকাংশ দ্রবোর ক্ষেঠে আধ চাহিদা সম্পর্ক একমুখীই 
হইয়! থাকে । আধ বাডিলে চাহি? বাডে, আয় কমিলে 

চাহিদা] কমে। ইহাই আযের সাহত চাহ্দা। সম্পর্কের 
সাধারণ নিয়ম । 

এইরূপ যদ আয় অপরিবর্তিত থাকে তবে হয়ত দেখা 
যায় কেবল ক-এপ মূলা বাডিলেই তাহার চ।হ্দা কমে, 
মূণা কমিলেই চাঁহদাঞ বাডে। এহ শি সম্পর্বাটকে 

সেক্সে আমরা “বিপবী তশুখ” বলিতে পাবি । প্রা সবন্ 
মুপ্য চাহিদা সম্পর্ক বিপরীত্থীই হইতে দেখা যাশ্ন। 
মূলা কাঁমলে চাহিদা বাভে, যূণ্য বাঙিলে চাহদা কমে। 
ইহাই মুলার সহিত চা।হদার সম্পর্কের সাধারণ নিয়ম। 
আনল্ফেড মাশাল (১৮৯* খী) মূলোর সহি * চাতিদার 
বিপরী «মুখী সম্পর্ককে প্রায় একটি অলঙ্ঘশীয় শিষমেব 
মর্যাদা ণিয়াছিলেন। 

মাশানের আলোচনা একটি উদাহরণের সাহাধো ব্যক্ত 

কৰা যাক: যথন ক-এর মুলা ১* টাকা তখন ঘধি 
আমার চাহি] ৩ হয, তবে বুঝিতে হইবে মামি চতুর্থ টি 
ক কিনি ১* টাক। দিতে প্রপ্ত 5 নহি । কিস্তকতৃহীয়টির 
মুল্য ১* টাক] দিতে "মামার আগ্রহ ছিণ। যতই ক 
কিনিতেছি আর একটি কেনার আগ্রহ ৩৩ কমিঠেছে। 
যদি মূল্য ১* হইতে ৭৫০ ঢাকায় নামে তবে যতক্ষণ 
আমার আর একটি কেনার আগ্রহ ৭৫০ টাকা ব্যয় করার 
অনাগ্রহ হইন্ডে প্রবল থাকিবে ততক্ষণ আরও ক কিনিব। 
হয়ত পঞ্চম ক পান্যার আগ্রহ ৭৫০ টাকার সমাণ। 
তাহা হহলে ৫ কই চাহিদা, ষষ্ঠ ক কেনা চণিবে না, 
আগ্রহ কমিতেছে। মনোপিজ্ঞানের দৃই্তে মানবন্ধভ'বের 
এই শিম্মকে আশ্রয় করিয়া] মাশাপ মৃশা-চাহিদা সম্পর্ককে 
সবত্র বিপরীতগামী বপিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন । ইহাই 
তাহার “চাহিদার পিয়ম?। 

অধশ্য বন্ধের উপর বায় বুদ্ধি পাইলে এবং আমার 
আয়-ব্যয় এবং খাচ্যের মূল্য অপবিবতিত খাকিলে যে খাচ্মের 
চাহিদা! হ্রাস হইবেই এই সহজ কথাচির খুকু মাশাল 

চাহিদা 

দেন নাই। বিভিন্ন দ্রবোর চাহিদার এইরূপ পরম ॥ 
সম্পকেব বিচার অধ্যাপক হিবৃস ও আলেশ (১৯৩৪ শ্রী) 
এবং তীহাদেব অজ্ঞাতে আও পৃবে গট্সকি একটু 

গ্ঠঙাবে করিযাছিশেন। ক ও খ-এএ মধ্যে যতই একটি 
কানিতেছি ততহ আর সেইটি না কিনিযা অন্যটি কিশিবার 
আগ্রহ একটু বাডিডেছে। নিদিষ্ট মুল্যে যখন চাহিদা স্থির 
করিয়াছি খন সেই মুণ্যে একটু ক না কিণিয়া খ কেনার 
আগ্রহ এবং একটু খ না ক্ণয়া ক কেনাৰ আগ্রহ 
মান বলিখ। ধরা যায। এখণ যদি ক এপ মুল্য কমে 
তবে প্রথমতঃ বোঁশ ক এবং কম থ কেনার ইচ্ছা হইবে, 
কেননা ছুটি সমান "আগ্রহের জানসের একটির দাম 
কমিয়া গেন। শাখার [দ্ি৩খতঃ ভাবিয়া দেখিলে এখন 
অবস্থা! একট কিবিবাছে, সেহ একহ বায়ে পৃরাপেক্ষা 
ক এবং খ -ছুহ-হ হচ্ছ করিলে বোশ কিনিতে পাি। 
অর্থাৎ কেখপ আযম বা৬লে য়ে গযোশ পাহ শাম তাহাও 

পাহতাঁছ। যা? প্রথম হচ্জার মগাদ| দিহ তবে ক বেশি 
এবং খ কম কিানখ। দ্বিএয শ্রযোণটি এাচণ কাখশে 
বেশি ক এবং বোশ খ কানিব। যোত কথ! মনে হখ) 
ক বেশি কিশিবহ | 

কিন্ব ক যদ আমাথ আগ্রহের সামণী ন| হয, কেবল 
অবস্থাবপাকে কাণঠে বাধ্য ভহয়া থা।ক) “বে দিশায় 
হযোগটি (ক একটু অন্ত প্রলোভন দেখাহবে না? এক্ষেে 
ক সন্ত! হহনে সন্ত বপিয় মেমণ তাহা বেশ কিনিতে 
ইচ্ছ। করিবে ০ঠমণহ বজে বা খেলে। দিশিস বাশণা 
তাহা কম কিনিয়া খই একটু বেশি কনিঠে হচ্ছাও 
করিবে । অর্থাৎ ক বাজে দিনিস হলে ইহার াগ চাহিদ। 
সম্পর্কাট হহবে বিপরীতওশুধী। যদি এক সম্পরটি প্রথশতগ্ 
হয বে কেবগ মুল্য কমিয়াছে বলিষাহ ক-এর চাহিদ] 
শা-ও বাডিতে পারে, এমন কি কমিতেও পাবে । অর্থাৎ 

মাশালের শিম বাজে ক এর ক্ষেতে অসিদ্ধ হইত৩৪ পাবে। 

হিক্স গ্রর্ৃতির আলোচনাও ক্রেতার মানপগ্রকাতির 
বিচার। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মার্থাপের নিযম অসিখ, 
ইহাপ্ন অলোচনা তাহারা করিয়াছেশ মাধ মানপিক বিচারের 
দ্বারা। অর্থনৈ5তকতত্ব প্রঙ/গগোচর তথোর সঙ্গে সংগত 
হওয়া চাহ। এই দিক হহচে হিক্স গ্রমুখেব সংশোধিত 
চাহিদার নিগ্মও ঠিক পৃণাঙগগ নয়। 

কিন্ধক তাহাদের পরে পণ স্যামুয়েল্সন (১৯৫২ শ্রী) 
দেখান যে, যদি কোনও দ্রবোর আয়-চাহি।। সম্পর্ক 
(ইহা তে! প্রত্যক্ষ করা চলে) ক্নকমুখী হয় তবে ক্রেতা 
অস্থরমতি নয় এহটুক মাশিয়] পইপেই গ্রমাণ করা যায় যে, 
এ বোর যুল্য-চাহিদার সম্পর্ক বিপবীতমুধী। উদ্দাহরণ- 

২৮ 



চিংড়ি 

স্বরূপ ধরা যাক, আমাপ আয় ১** টাকা, ক-এর মূল্য 
১* টাকা, খ-এর মূল্য ৫ টাকা । আমার চাহিদা! ৩ক 
১৪থ ১ এবং জানা আছে যে আমার ক-এবর আঁয়-চাহিদ। 
সম্পর্ক একমুধী। এখন যদি ক-এপ্ মুগ্য ৯ টাক] হয় 
তবে এ ৩ক ১৪খ কিনিতে ৯৭ টাকা খরচ পড়িবে। 
মনে করা যাক আমার আয় ৯৭ টাকাই হইপ অর্থাৎ 
১** টাক] হইতে ৩ টাক যেন আমার জরিমানা ধরা 
হইল। এখন কি আমি ক ৩ অপেক্ষা কম কিনিতে 
পরি? যদি কিশি তবে তাহা একই খ-এব সহিত 
(খ-এপ মৃণ্য পবিবপ্তিত হয় নাই ) আগেই আরও কম 
দামে কিনিতে পাঠিতাম | কিছু কিশি নাই, কেনা যুক্তিযুক্ত 
মনে করি নাই। স্থতপাং এখন ক কম কিনিলে অস্থিপমতি 
প্রতিপন্ন হইব। অনএব ক ৩টিই কিশিপাম। এইবাৰ 
যদি সেই জরিমাণার ৩ টাকা মেরত পাই'ভাম তো আরও 

ক কিনিতাম। কেনশা 'আমাব আমঘ্ব-চাহিগা সম্পর্ক 
একমুখী। অথাৎ ১০০ টাকা গামে ক-এর মৃপ্য » টাকা 
হইলে চাহিদা ৩ "অপেক্ষা বেশি দেখ! যাইত । কিন্ধ এ 
আয়ে ক-এর ১০ টাকা মুল্যে কেবল ৩ চাহিদা ছিল। 

স্থতবাং দেখা গেল যে, যদি আমি অস্থিরচিপ্ত প্রতিপন্ন 
না হই তবে ক-এব "মায় চাহিদা সম্পর্ক একমুখা হইলেই 
মূলা-টাহিদ সম্পর্ক বিপরী ৫মুখ হইবে । এইৰপে প্রেতার 
কেবপ স্থিমন্তিতহব স্বতঃসিদ্ধটি পয! স্তাপুষেল্সন চাহিদার 
নিয়ম পুনঃবচনা করিশেন_ স্বক্মতব মানস-পর্ধালোচনার 
গ্য়োজন হইল ন।। 
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তাপস মভ্রমদাব 

চিংড়ি সদ্ধিপদ গোষার (ফাইপাম-আবুখোপোদা, চ1১- 
1010-/07:017009) অন্তভুক্ত কবচী শ্রেণীর (ক্লাস-কুস্ 

তাসিয়া, 019১5-014509০69) প্রাণী। গণদা, বাগদা, কুচা 

প্রভৃতি নান! জাতীয় চিংড়ি এদেশেএ নদী, খাল, হুদ, সমুদ্র 

প্রভৃতি জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় । চিংড়িব শরীরে 
মূলতঃ দুইটি অংশ : শিরোবক্ষ ( কেফাপো-থোরাক্স ) 9 

উদর । সব শরীর চুন-ঙগাতীয় পদাথে প্রস্তুত খোলকের দ্বারা 
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চিকন 

আবৃত। শিরোবক্ষের খোলকের অগ্রভাগটি সুম্াগ্র বাক! 
ভলোয়ারের মত এবং ইহার উভয় প্রান্তে করাতের মত 

দাত থাকে । ইহাদের দেহে ১৯ জোড়া উপাঙ্গ ( আপেন্- 
ডেজ ) আছে , তন্মধো ১৩ জোড়া শিরোবক্ষের ও 
৬ জোড়া উদরের নিম্মদেশে অবশ্থিত। শিরোবক্ষের 
সন্মুখভাগের দুই দ্বিকে শরীর অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ও 
পর্সঞ্গিনিশিষ্ট ছুইটি দীডা গাকেঃ ইহাদেধ 'অগ্রভাগ 
স্ক্মাগ্র সীড়াশীর মত। দাড়াগ্ুলি আন্মরক্ষাঘ এব" খাস্ক- 
সংগ্রহে সাহায্য করে। শিরোবক্ষের আবক্ণীব দুই পাশে 
ছুইটি ছোট ছোট সচশ দণ্ডের উপরে চিপ্ডডির চোখ ছুইটি 
অবস্থিত, প্রত্যেক চক্ষু বু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্শনমন্ধেব সময়ে 
গঠিত পুঞ্জাক্ষি (চক্ষু দ্র)। চি্ডির পাচন, রক্ত-স'বহন, 
শ্বদন, রেচন, জনন ও নাছ -তশ্ব হ্রগঠিত। রক্তে হিমো- 
গ্লোবিনের পরিবর্তে হিযোসায়ানিন থাকায় রঞ্চের রঙ নীপ। 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্ব কীট, মাছেপ্র ডিম, ছোট মাছ, উদ্ধিদ গুভতি 
ইহাদের খাছ্য। চি"ভির স্ত্রী-পুকুষ ভেদ 'আছে। হ্রী-চিডির 
শিরোবক্ষেব উপাঙ্গ গুলি নিষিক্ত ভিম্ব ধরিয়া বাখে। 

প্রযোজনমত উদব-নিষ্নের উপাঙ্গগুপির সাহায্যে জলে 
সাভাব কাটিয়া ইহার। যাতায়াত কবে। শঞ্ব আক্রমণের 
সম্ভাবনায় ইহারা শন্কিশাশী লেজের এক খাপট।য় তীর 
বেগে ব্রিধা গিয়া কোন ৪ কিছুর মাডালে আহুগোপন 
করে। জল হইতে উঠিয়া ইহার] ভাঙাম হাটিতে পাবে। 
দপের নীচে অনেক সময় ইহার] হাটি বেডায়। 

খাছ হিসাবে চিংভি পৃথিবীর সবর সমাদৃত । চিংডির 
মাংসে যথেষ্ট প্রোটিন, অল্প নেহপদার্থ, য্শামাগ্ত কাঝৌ- 
হাইড্রেট, ক।াপসিযাম ফসক্াস লৌহ প্রভৃতি ঘটত অজৈব 
* "৭, বি-বর্গীয় বিভিন্ন ভিটামিন ইত্যাধি বতমান | 
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সীমানন্দ অ্ধকাবা 

চিকন শাদা মসপিন কাপডের উপ স্চের সাহায্যে 
শাদা হৃতার গুক্ম জাপি কাজ কবাকেই চিকন বপে। 
অনেকের মতে ভারতবর্ষে চিকনের কাজ ঢাকায় মুসলমান 
নবাবদের আমলে প্রথম শুরু হয়। এখন অবশ্য চিকন 
কাজের জগ লখনৌ শহরই বিখ্যাত হইলেও ঢাকা হইতেই 
ক্রমে এই কাজ লখনৌ, দিল্লী ও বামপুরে ছড়াইয়! পড়ে 
১৭-১৮শ শতাব্দীতে ঢাকায় অতি উৎকৃষ্ট চিকনের কাজ 
হই | মনে হয় ঢাকার নবাব্গণই এই শিল্প পারস্য হইতে 

৩২৯ 



চিকন 

আনেন , আরব দেশের সহিত ঢাকার বাণিজা-সম্পক ছিল 
এবং সেই স্থত্রেও চিকনের বঙ্গ দেশে আসা অসম্ভব নহে। 

লখনৌ-এ চিকনের কাজ প্রায় ২০* বসবেব পুরাতন । 
কথিত আছে, ধতমানের অন্যতম বিখ্যাত চিকন-শিক্পী 
ফৈয়জ খার ( ১৯৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় পুরস্কার প্রাঞ্ধ 
চিকন-শিল্পী ) কোনও পৃবপুঞষ ওন্তা॥ মহম্মদ শের খা 
লখনৌ শহরে আগত এক বিদেশী পর্যটক চিকন-শিল্পীর 
নিকট এই কাজ শেখেন। ইহাও শোনা যায় যে অষোধ্যার 
নবাৰ মুশিদাবাদের নবাবপরিবারে বিবাহ কবেন এবং এই 
বেগম নবাবকে সন্বষ্ট করার জন্য চিকনের কাজ করা 
একটি টুপি নিজের হাতে তৈযারি করিধা তাহাকে উপহার 
দেন। পরে তাহার দুষ্টান্তে উৎসাহিত হইষ। হাধেমের 
অন্থান্থ বেগম ৭ চিকনের কাছ শুরু করেন। এইগাবে এই 

শিল্পের বিস্তার হয়। 
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চিকণ কশ্কার নকশা 

চিকনের কাজ ৬ প্রকারের : তয়প্চী, খাটোয়া, বুথিয়া, 
মুড়ী, ফাডা ওঃজাশি। তন্মধ্যে সবাপেক্ষা অন্দর কাজ বুখিয়া, 
সবাপেক্ষা সাধারণ হহল তয়প্চী, জালি কাজ মাঝারি 
ধরনের | ইহারও নানা ভাগ বিচ্যমান, যেমন মাপ্রাজী জালি, 
সিধুরী, কলকত্ত! জালি ইত্যাদি। একখণ্ড কাপড়েব টানা 
৪ পোড়েন উভয় দিকেরই স্থৃতা সরাইয়া স্থচের সাহায্য 
অতি সুগম জাপি কাট! হয়। এই গোল জালির ব্যাস 
সাধারণতঃ ১% ইঞ্চি হইয়া! থাকে । মাদ্রাজী জালি ১ ইঞ্চি 

৩৩ & 
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হয়। একটি জাপিতে নকশা ও অপরটি বন্ধ এইভাবে 
মাদ্রাঙজী জাপি বচিত হয়। পরেরটিতে আবার ৪ ভাগে 
কাটা একটি বন্ধ থাকে-- এইভাবে নকশা তোপ। হয়। 

পুরুষ ও নারী উভষবিধ শিল্পীহ্ব চিকনের কাজ করিয়া 
থাকে । তবে মহিলাদেরই দংখ্যা বেশি। নানা গ্রকার 
পোশাক-পরিচ্ছা _ ঞমাল, চাদর, শাড়ি, জামা, পাঞ্জাবীত্ে, 

এমন কি টেবিলের ঢাকা, চাষের পানের ঢাক] ইত্যারদিতেও 
চিকনের কাজ হয়। মসলিন কাপডে চিবনেখ কাজ-কগা 
একটি শাড়ির দাম ৫** টাকা না তাহাবও বেশি হইতে 
পাবে। 

দ্র ৮3 190176৩0015, 1156 1301774106০] 1101011 

[10191010, 100100089, 195] , 71016, ৬০]. 2৬17, 

[70 2, 119101). 1904. 
শীল বন 

চিকাকোল ই্ীকাকুণম গর 

চিকিৎসাবিষ্তা যে বিজ্ঞানে রোগের উৎপন্ধি, প্রকৃতি 
ও চিকিৎসা সন্বন্ধে আলোচনা কা হয় তাহাকে চিকিৎসা 

বিদ্যা বপে। বহমান কালে বন্থল গ্লচলি৩ আপোপা1থি 
চিকিৎমাপদ্ধতি ছানা আযুবেদ, ই্ডনাশি, প্রাকৃতিক, 
যৌগিক, হোখিণপাখি গতি পানা গ্রকীর চিকিৎসাপদ্দ ৩ 
আছে ( “আমুবেদ?, 'ইউনানি" ও হোমিপপ্যাগি জ )। 

অতি প্রাচীন কাপ হইতেই ভারতবমে চিকিৎস। 
বিদ্যার গ্রচলন হইযাছিপ, ইছ। বৈদিক সাহিতা পাঠে 
অবগত হওয়া যাষ। খগৃবেদ ও অথর্ববেদে বিতিন্ন গোগেব 
উল্লেখ এব ভেষজের সাহাধ্য রোগ নিবামষের বাবস্থা 

পিপিবদ অছে। বোগলমূনহের বর্তমান যুগোপযোগী 
বিচাব-বিশ্লেষণ ও উন্নত গ্রণাপীতে চিকিৎলার ধ্যান খাবণা 
তাৎ্কালিৰ যুগে স্ভবপর ছিল না। কিওকার-চিকিৎসা) 
ভূতবিস্ভা, কৌমারভৃত্য, শলা, শালাকা, অগদ, রসাধন ও 
বাঙ্গীকরণ-_ এই জআাটটি শাখায় ৰিভক্ত অষ্ঠাগ আযুবেদের 
প্রতিটি শাখায় গ্রন্থ-পগ্রণয়ন, অধ্যয়ন, যুক্ষিব সাহাষ্যে 
অবগাহন ও দৈনন্দিন জীবনে ইহাদের গ্রয়োগ বিচা৭ 
করিলে চিকিৎসাৰিদ্তা সেই প্রাচীন কালেও কিরূপ উন্নত 
ছিল তাহা। অন্ুধাৰন কর] ষায়। শান্্ানযাষী চিকিৎসার 
ছার! যে কে বলঙাত্র মনুয্ুসমাজকে নিরাময় করিয়া! তুলিবার 
ব্যৰস্থা ছিল তাহাই নহে, পণ্ড-পক্ষী এবং গাছপালার 
চিকিৎসাপদ্ধতি সেষুগে প্রচপিত ছিল, ইহা! শালিছোত্র- 
সংহিতা, পালকাপ্যসংহিতা, বুষ্ষান্তর্বেদ প্রভৃতি হইতে 
জান! যায়। কালক্রমে বিভিন্ন তঙ্ধের প্রাচীন মৃলগ্রস্থ গুলি 
ছুণ্্াপা ও বিলুপ্তপ্রায় হুইক্কা পড়িলে, সময়োপযোগী 
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পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের তাগিদে পরবর্তী কালে সংকলন- 
গ্রন্থসমূহের আির্ভাব অণিৰার্ধকূপে দেখা দেয়। বর্তমানে 
আম্ববেদের যে সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে 
চরকমংহিতা” ও 'হুশ্রুতসংহিতা'কে বোধ হয় এই জাতীয় 
প্রাচীনতম লংকলন-গ্রস্থ বগা! চলে। 

»রকসংহিভা” কায়চিকিৎসাপ্রধান জাত্রেয়সম্প্রদায়ের 
গ্রামাণিক গ্রন্থ । ইহা আত্রেয়শিষ্য শগ্নিবেশের রচিত 
“অগ্সিৰেশসংহিতা'র বপান্তর (“চরক' দ্র)। সম্ভবতঃ 
্রীষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দী ইহার সংকলন-কাণ। 

হখ্তসনহিতা শলাচিকিৎলাগ্রধান দন্বন্তরিসম্্রাণায়ের 
প্রামাণিক গ্রন্থ । ধন্বম্থপির মূর্তবিগ্রহ কানীরাজ দিবোদাসের 
শিল্ত সুশ্রত যে গ্রন্থটি লিখিয়াছিপেন তাহা নাগার্জুন 
প্রতিসংস্কত ও সংকগিত করেন। উহাই এক্ষণে 'সুশ্রুত- 
সংহিতা” নামে পরিচিত । স্থক্ষতের কাল আনুমানিক 
্ীষ্টপূৰ €৫ম-৬ষ্ট শঙাবী হইলেও স্থিশ্রতসহিতা'র 
সংকলন-কাপ চরকসংহিতার কাছাকাছি খলিয়া মনে 
হয়। সুশ্রতে কতিতও নামিকাব স্থলে করিম নাসিকা 
শ্বাপন, তক সাধপ্রাপণ ও শববাৰচ্ছেদের সাহাযো অঙ্গের 

সংস্থান শির্ঁয়ের উল্লেখ 'আছে। 

দক্ষ চিকিংসক ও শল্যবিদ্রূপে জীবকের 9 প্রসিদ্ধি 
শোন| খায়। কখিত মাছে যে তিনি বুদ্ধ, বিশ্বিসার ও 
চও গ্রন্যোতের চিকিৎসা করিয়াছিলেন । অনেকের মতে 
জীবক ছিলেন শিশুবেগ-বিশেষজ্ঞ এবং তিশি একোমারভচ্চ? 
উপাধিতে স্ঁষিত হইয়াছিলেন। 

আনেয়সম্প্রদায় 9 ধন্বস্থরিসম্্রদণ।য় ছাড়াও পববতী 
কালে সম্ভবতঃ বৌদ্ধ সন্গ্যাসী নাগারন্ুন আগমানিক 
খীষ্টপূর্ন ১ম শতাব্দীতে বসবৈগ্যসম্প্রদায় বা সিক্ষসম্প্রদায় 
নামে আর একটি সম্প্রদায়ের গতিষ্ঠা করেন; কাহার ৪ 
কাহাবও মতে পণঞ্চলি এই সম্প্রদায়ের প্রবতক | ওষধে 
লৌহাদি ধাতুর ৰাবহার এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য | “কক্ষপুট- 
তন্থ” ও 'ধসবত্রাকর? গ্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন 
নাগার্জণ। 

চরক ও স্ুশ্রতের পর খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্ধীতে রচিত 
বাগ্ভটের “অষ্টাগসংগ্রহ' ও এঝষ্টা্গহদয়' অপর ছুইটি 
সংকপন-গ্রস্থ। আহমানিক "ধম শতাব্দীতে মাধবকব 
কুগ্বিনিশ্চয়' নামে রোগসমূহের একটি নিদান.হ লেখেন, 
ইহ] 'মাধৰ-নিদান নামে প্রচপিত। মাধৰকরেব পরে 
উল্লেখযোগ্য হইতেছেন সি'্যোগ নামক সংগ্রহকারবুন্দ 
( ৯ম-১*ম শতাববী ) এবং ১১শ শতাবীতে বঙ্গ দেশে 
চক্রপাণি দত্ত । চক্রপাণি দত্ত "চক্রদর্ত' ৰা “চিকিৎসামংগ্রহ" 
প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা । চক্রপাণির পর চতুর্দশ শতাবীতে 
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শাঙ্গধর শাসরধিবসংভিা ৪ শাঙ্গধিরপদন্ধতি নাষে 
ছুইটি আধ্বেদের গ্রস্থ রচনা করেন । 

যোড়শ শতাব্দীতে ভাবমিশ্র “ভাবগ্রকাশ? গ্রন্থটি 
রচনা করিয়া শরীরে রক্তসঞ্চালন-প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন 
এবং উপদংশের চিকিৎলাব পারদ ব্যবহারের উপদেশ 
প্রদান করেন। “ভাবপ্রকাশেই” সর্বপ্রথম পতুগিজদের 
দ্বারা আনীত ফিরঙ্গ (সিফিলিস ) রোগের চিকিৎসার 
বিধান এবং তোপচিনি, আফিম প্রভৃতি বাখহারের নির্দেশ 
আছে। 

গাচীন মিশরেন নুপতি জোসের-এর মন্ত্রী এ স্থপতি 
ইম্হোতেপ (আনুমানিক গ্রীষ্টপূর্ব ২৮** ) চিকিখসিকরূপে 
খ্যাত ছিলেন। এবেরুস কর্ক মাবিষ্কত প্যাপিরামে 
(আল্সমানিক থ্রীষ্টপুব ১৫৫*) তৎকালীন মিশরীয় 
চিকিৎসাপদ্ধতির বিবরণ ন্নাছে এবং হ্ৃং্পিগুকে রক্ত- 
স্চালপনের অঙ্গ বলিয় উল্লেখ কর! হইয়াছে । প্রাগীন 
মিশরে আফিম, খমিপ, খেছুর, তামা, পেয়াজ, মধু প্রা্ুতি 
ঘটিত ইষধ ও বিরে৮ক, পুলটিস 'গ্রহতিব বাবহার হইত 
এবং টিস্ধুদ্ধির ( টিউমার ) শলাচিকিৎসাও গ্রচপিত ছিল। 

সুমেরীর সভাভাম (আচমানিক গ্রাষ্টপূরৰ ২৫০০) 
চিকিৎস। মুখ্যতঃ জাছুবিগ্ঠার উপর শিভর করিত । 
পরবতী যুগে ব্যাখিসোশিয়াব রাজা হান্মু্রাবি (শ্রীষ্টপূর্ 
১৮শ শতাবী ) কর্তক ক্ষোদিত আইনের ধারায় 
চিকিৎসকেব কতব্য সম্বন্ধে নিরেশাখলী বর্তমান । আসিবীয় 
ঘগে আরাদ নিনাই ( আন্রমানিক খ্রীষ্টপূৰ ৬৮১-৬৬৯) 
নামক চিকিৎসকের বহু বাবস্থাপত্র পাওয়া গিয়াছে। 

গ্রীক বা ইউনানি চিকিৎসাপদ্ধতির অন্যতম উদ্ভাবক 
দ:)শিক পিথাগোরাস (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮*-৪৮৯) 
মানসিক অবস্থার ভিত্তিতে বোগচিকিত্সার নীতি প্রয়োগ 
করেন। হিপ্নোক্রাতেস ('আম্গমা!নক শ্রীষ্টপূব ৪৬*-৩৭৭) 
প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রচলন করেন। তিনিই প্রথম 
রোগের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন, তাই 
তাহাকে আধুশিক চিকিৎসাবিগ্ঠাথ জনক আখা দেওয়া 
হয়। চিকিৎসকদের অন্সবণার্খে তিনি দশটি মৃলনীতি 
নিদিষ্ট করেন। আরিস্তেতপ (গ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ ) 
তুপনামাক শারীরসংস্থান ( কম্ণ্যারাটিত আযানাটমি ) ও 
জ্রণবিষ্তার ভিত্তি স্থাপন করেন। গোমক যুগে গ্রীক 
চিকিৎসক ক্লাউদিয়ম গালেন ( আন্মানিক ১৩৯-২*১ এ) 
শারীরসংস্থান সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার করেন? 
কয়েকটি করোটিক নার্ভ আবিচ্ষার ও চেষ্টায় ( মোটর ) 
এবং সংবেদ (সেন্সবি ) নার্ডের মদ্যে পার্থক্যনিদেশ 
কাহার কৃতিত্বের পরিচায়ক । 
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আবব-সত্যতার যুগে হারূন অল্ রশীদের ( ৭৬৩-৮৯৯ 
শ্বী) সময় বাগদাদে হাসপাতালের অস্তিত্ব ছিপ। ইবন- 

ইস্হাক (৮*৯-৭৩ খ্রী ) হিগ্লোক্রাতেস ও আবিস্তোতলেএ 
চিকিৎসাগ্রস্থ আরবী ভাষাষ অন্বাদ করেন, আবু বকর 
মুহম্মদ ইবন জ্বখবিয়। (৮৬৫ ৯২৫ গ্রী) ব্যাবহারিক 
টিকিংলাবিদযার কোষগ্রস্থ গ্রণয়ন করেন এবং ইবন-মীন। 

(৯৮০-১*৩৭ প্র) হিঙ্লোক্রাতেস, গাপেন ও আরিস্তোতণের 
চিকিৎস। সম্বন্ধে মতবাদের আপোচনা করেন। ইব 
লীন] “কানুণ' নামে একটি প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ্যাকোষ 
সংকলণ কবিযাছিলেন। 

মধ্যযুগে ইওবোপে গ্রধানঙঃ খ্রীষ্টান ধর্মযাঁজকগণহ 
চিকিৎসাবিগ্ভার গ্রযোগ করিতেন । খ্রীস্টীয ১২শ শঙার্দীতে 
পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ত ধর্মযাঁজকদেধ চিকিৎসা বদ্ধ করিতে 
নির্দেশ দিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্ধীতে প্লেগ মহামাধীর 
সময় ইটালীতে সবগ্রথম রোগাদের পৃথক কবণের ব্যবস্থা 
হয। পঞ্চদশ শতাব্দীতে হটালীর লেদ্নার্দো দা ডিঝি 
(১৪৫২ ১৫১৯ শ্বী) শবব)বচ্ছেদ দ্বারা শারীবসংগ্কান 
সম্বদ্ধে জ্ঞানের প্রসার খঢান। বোডশ শতাব্ীতে 
বেপজিয়ামের ভেপাশিম়ম (১৫১৪ ৬৪ খী) নবদেহের 

গঠন সম্বন্ধে 'দে মানি কর্পোরিস ফাত্রিকা” নামক গ্রন্থটি 
প্রকাশ করেন, হুইটুজারল্যাণ্ডের পাাসেল্পশ (১৪৪৯৩- 
১৫৪১ গ্রা) চিকিৎসায় আ্যার্টিমশির প্রযোগ প্রচণিত 
করেন, ফান্সেখ আরোয়াজ পাবে (১৫১৭ ৯ শ্বী)মাতার 

জনননালীতে আবঞ্ছ শিশুর প্রসবপদ্ধতি উদ্ভাবন কৰণেন 
এবং লগ্ডনে শিনেকাব-এর সভাপতিত্তে পয়্যাণ কলেজ অঞ্ 
ফিজিশিয়ান্স গ্রতিষ্ঠিও হয়। ইংরেজ শারীরসংস্কানবিদ্ 
হার্ভের (১৫৭৮-১৬৫৭ থ্রী) গবেধণাব ফলে দেহে পক্ত 
সঞ্চাপনের তথ্যাদি আবিক্কত হয। স্পর্শ শঙাবীতে 

ইটালীয় চিকিৎসক মাল্পিগি ( ১৩২৮-৯৩ খ্রী ) প্রাণীদেহ 
লন্বদ্ধে গবেষণা অনুবীক্ষণ ব্যবহার করেন। ই*ব্জে 
চিকিৎ্লাবিজ্ঞানী সিডেনহ।ম (১১২৪-৮৭ খ্রী ) বিজ্ঞানসম্ম ৩ 
বোগনির্ণয় পদ্ধতির প্রব$ন করেন। ইটালীয় বিজ্ঞানী 
মোর্গাঞ্জি (১৬৮২-১৭৭১ শ্রী) শবব্যবচ্ছেদ দ্বাবা দেহে 
বোগকেন্দ্র নির্ণয়ের প্রথা প্রচলন কবেন। লেনেক ও 

চেম্বাবলেন যথাক্রমে স্টেথোস্কোপ ও প্রপব্গাভাশি 
( ফরসেপস) আবিষ্কার ছারা! নবযুগের সথচনা করেন। 
অষ্টাদশ শতাবীর অন্যতম গ্ররুতপূর্ণ ঘটনা ইংরেজ 
চিকিৎসক জেনার ( ১৭৪৯-১৮২৩ শ্রী) কর্তৃক বসস্তের 
টিক! আবিফার। 

উনবিংশ শতাবীতে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তযর 
(১৮২২-৯৫ শ্রী) আযান্ধাকৃম ও জলাতঙ্কের প্রতিষেধক 
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টিকা ও কলেখা জীবাণুর আকৃতি আবিষ্কার করেন, 
জার্খান বিজ্ঞানী ফিব্খত (১৮২১ ১৯০২ গ্রা) কর্তৃক 

কোধভিত্তিক নিদানওত্বের তিনি স্বাপিত হয়, ইংরেজ 

শল্যচিকিৎসক লিস্টার (১৮২৭-১৯১২ খ্রী) শল্যচিকিৎসার 
সময জীবাণুর সংক্মণ বোধের জন্য থালায়নিক বীজবারক 
পদার্থের বাবহার আর্ত করেন, জান্নান জীবাধুবিদ রোবের্ট 
কোথ (১৮৪৩-১৯১* শ্রী) যক্মা ও আনথাক্সের জীবাণু 
আবিষ্কাব করেন, স্কটিশ স্্রীরোগবিদ্ মিমপ্সন ( ১৮১১-৭০ 
গ্া) কর্ৃক অবেধনকারক পধার্থ হিমাবে ক্লোরো বর্ম 
বাব্হত হয় এবং কপিকাতভাষ ই"বে চিকিৎসাবিদ রোনাল্ড 
বম (১৮৫৭-১৯৩২ শ্রী) ম্যালেবিযাব পরজীবী ও তাহার 
ভীব্ণবু্তান্ত আবিষ্ধাৰ ঞবেন। 

বিংশ শতাবীর গ্রারঙ্গেই জার্মান শি্ানী এহ ব্পিখ 
(১৮৫৪-১৯১৫ খ্রী) চিকিৎসার বাসাখনিক ঘটিত ওুধধ 
প্রযোগের সটনা করেন (একেমোথেণাপি জর) এব 

স্কটিশ জীবা] *্তববিদ পীশৃথ্যান (১৮৬৫ ১৯*৬ শ্রী) কক 
কাণাজরের পবজীবী পাবিক্ষত হখ। হহাব পব ১৯২ 
গ্রীষ্টাবধে উপেন্্নাথ বঙ্গচাণী (১৮৭৫ ১৯৪৩ খী) চাপাবেব 

যব “উ্টবিয়।ট্টাবামাভন? আাপিঙ্কাব কলেন। ১৯২৩ খাহানে 
বা্টিং (১৮৯১ ১৯৪১ গ্রা) ৪ তাহাব সতকমীগণ ক$ক 
মখুমেহেপ ইপধ ইশনুলিন আবিদ” হখ। ০৯৩৭ খ্রাষ্টাবে 
ডোষাগ (১০৯৫ শী) গণ্টোসশ নামা প্রণপ আবদার 
কবিষা সাশফাবগীয উত্ষধের গোড়াপ শুন ক্রেন ১৯২৮ 
খ্ীষ্টাঙ্ছে হ*বেহ বি্শনী খেমিশ (১৮৮১ ১৯৫৫ শ্রী) 
একপ্রকার ছজাক হইতে পেনিমালন নামক আগান্টিবামে! 
টিক ঈধধ আবিদ্বাণ করেন, মে স্েপটোমাহাধিন, 
টেরামাহসিন, ঝোবর।ম্কেনিকপ প্রভৃতি বু আ্যপ্টবাষোটিক 
আবিদ্ধচ হহয়াছে। অরিণমাহপিণশ শামক আটিধাখোটিক 
এব স্প, ও অগ্তান্য গঞ্চার গা বোগের সন্ধন্ধে গবেষণায় 
ভাবশীয় নিজ্ঞানা সুব্বারা৭-এব অবদান উল্লেখযোগা | 

পষেপ্ট গেন (১৮৪৫ ১৭২৩ খ্বা),মাবি কুবী (১৮৬৭ ১৯৩৪ 

খ্রী) প্রমুখ বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে এব্ম-বে ৭ শান! 
তেজক্রিয় পদার্থ চিকিৎপায গ্রযোগ করা সম্ভবপর 
ইইযাছে। 

আধুনিক চিকিৎসাবিগ্া নানা শাখায় খিশুজ্ত। তন্মধ্যে 
নিমলিখিত শাখাগুলি উল্লেখযোগা . ১. শাপীরসংস্থান 
( আনাঢমি ). অঙ্গাদির গঠন, বিন্তাস ও সংস্থান -সম্বন্ধীয় 
বিজ্ঞান ২. শারীরবিগ্ভা (ফিজিগলজি ): অঙ্গাদি? 
স্বাভাবিক ক্রিয়া -সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ৩. ভেবজবি্া 
( ফার্মাকোলজি ) . ওধধের শ্রেণীবিভাগ ও ক্রিয়া -সম্বপ্ধীয 
শান্ত ৪. প্রাণরলায়ন (বায়োকেমিস্রি) : দেহের রাসায়নিক 
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উপাদান ও তাহাদের বিপাক -বিষয়ক বিদ্যা ৫. শিধান- 
তত্ব (প্যাথপজজি ) : অক্ষার্দির রোগঙ্গনিত ক্রিমাবিপর্ধধ 
সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ৬. জীবাণুবিষ্ভা ( বাক্টিবি গুগজি ): 
বোগজীবাণু ও "তাহাদের ক্রিয়া -বিষধক বিদ্যা ৭. চিকিৎ্সা- 
তত্ব (মেডিসিন): বিভিন্ন রোগে প্রযোজা উধধ ও অগ্যান্থ 
চিকিৎসা -সগ্ষন্ধীয় শান্ব ৮. শল্যশাশ্ব (সার্জারি). 
অগ্রোপচার, অঙ্গাদি-অধিরোপণ ( ট্রান্সপ্ন্যাপ্টেশণ ) প্রভৃতি 
সম্পকীৰ বিজ্ঞান ৯. স্ত্রীরোগবিগ্ভা (গাইনেকোপজি 
এযাণ্ড অধ্স্টেটরিকস ). স্বীজণনওঙ্থের বোগ ও সস্তান জন্ম- 
বিষযকবিগ্তা ১০. জনগ্াস্থ্য (হাইজিন আগু পাবপিক 
হেল্থ ) , মহামাবী প্রতিবোধ, পৌরপ্থাস্থ্য গ্রভৃতি সন্বপ্বীয 
শান্ত ১১, চিকিৎসা সংক্রান্ত আইন (মেডিক)াপ 
জুরিস্প্রুডেন্ন ). শবব্যবচ্ছেদ। দ্বাধা অন্দেংজনক মৃত্যুর 
কারণ নির্ণয ৪ চিকিথ্সাপম্পকিন্ অন্তান্ত আইনে 
আলোচন]। 

ভাঁখতে আধুনিক চিকিত্পাখিদ্যা শিক্ষার কচনা হয় 
১০৩৫ শ্বীষ্রার্ধে, এ বৎসর কলিকাতা মোডক্যাস 
কলেছ শ্াপি* হখ। ভারতীবদেব মধ্যে পথম শববাবচ্ছেদ 
করেন মবুকান পু । কলিকাতা পর মাঞ্জাজ ৪ বোস্বাইযে 
এব এমে গগ্ঠান্য স্থানেপ মেডিক্যাপ কলেজ প্রতিগ্রিত 
হন। ১১১৭ খ্রীষ্টান্দে শিওনাড বঙ্গার্ণ নিরক্ষীথ অঞ্চপের 
রোগ পঙ্খপ্ধে গবেষণা 4 জন্ত কণিকা তায় খুল অফ ঢপিক্ণাপ 
মেডিসিন স্বপন করেন। ১৯১৬ গ্রাষ্টাবে রাখাগোবিণা 
করেব প্রচেষ্টাব কলিকাশিম বেশগাহিনা মেডিক্যাল 
কলে (আব. জি কব মেডিক্যাপ কলেজ ) স্থাপিত হয়। 
১৯৩২ খ্রীষ্টাব্ে রকফেপার-এর সহাম্মতাষ কনিকা ঠা অপ 
ইপ্ডিা ইনপ্টটিউঢ অ" হাইজিন আযাণ্ড পাবলিক হেল্য 
স্বাপিও হয। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ধিখানচন্দ বায়ের প্রচেষ্টায় 
কপিকাতাব শেঠ গ্রখলাশ কাবণাণী মেমোবিমাল হস্পি 
ট্যাল-এ ভারতের প্রথম আঙকোনুব চিকিৎ্পাবিদ্ভাপতনেব 
শ্চনা হখ। ইঠ1 ছাডা ভাবতে চিকিৎসার ক্ষেন্রে 
কপিকাণার চিন্ত্রর$ন ক্যান্সার হাসপাতাপ ও কুমুদশংকর 
পায় যন্মা ছালপাতাপ, বোদধাইয়ের টাটা ক্যান্সার 
বিসার্চ ইন্সটিটিউট, পুনাব ভাইবাম ব্রিসাচ ইন্দ্টিটিউ, 
চণ্ত্রীগড, আমেদাবাদ ও পগ্িচেপীর স্নাতকোত্তর 
চিকিৎসাবিদ্ভায়তন, কমৌলি ও কৃশরের জশাতদ্ক রোগ 
গবেষণার প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি উল্লেখযোগা , নীলরঙতন 
সরকার, বিধানচল্জ বাধ, গণনাথ সেন, কুমুদশংকর বাধ, 
স্থবোধচর্জী মিত্র, প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদন্থিণী 
গঙ্ষোপাধ্যায় প্রমুখ বছ প্রথিতযশা চিকিৎমকের অবদানও 
স্মরণীয় । 

চিড়িয়াখান। 

প্র 4 08501611010], 48115001০01 11600076, ঢ. তি, 

700101101)201, 80, & 01, 1০৬৮ ৬০11 1958, 

কমলবুনার মদিক 

ব্রহ্মাপন পু 

রদ্রেন্দ্রবুদান্ন পাল 

চিড়া ধান প্র 

চিড়িয়াখানা কলিকা তাৰ আনিপুরে অবস্থিত পশ্ুশ।পা। 
প্রীত নাম 'জি.মপজিক্যাপ গাঙেন, ক্যালকাতা, কিন্ত 
সাখারণেব নিকট “চিডিয়াখানা" নামেই ইহা স্থপবিচিত। 

প্রতিষ্ঠানটি ঢালিব নাপাপ্ধ তীরে এবং জীরাঢ সেতু 
নিকটে অবস্থিঠ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ধিকে বঙ্গ দেশের 
ছোট লাট বিচাও টেম্পল জনসাধারণের সভযোগি তা৭ 
চিড়িযাখানার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ১৮৭৫ গ্রাষ্ঠাবের 
১ জান্তযারি তৎকাপীন প্রিন্প অফ ওমেল্ন ও পরবর্তী 
কাপের ব্রিটিশ সমাট সপ্রম এড্€যা্ড ইহাব দ্বারোদ্ঘাটন 
করিয়াছিলেন এবং ১ মে হইত জনপাধাবশেব জন্তা ইহাব 
ঘার উন্মোচিত হয়। স্থচনায রিচাড চেম্পলের উৎসাহে 
কাল ক্ষোযেগুপার তাহার সংগৃহীত বত মুলাবান 4 
দশনীখ প্রাণী এই চিডিখাখানাধ ওগ্য দান কবেন। বখ 
উৎসাহ দাগার অকুঞ্ঠ পাশে এব ঘরকাব ও লিকাতা 
কপৌরেশনেব আহধিক সহায়তাখ চিডিযাখান।ৰ প্রসা4 
সম্ভব হইযাছে। সরকার ক£ক প্রদত্ত প্রায ২* হেক্টব 
/ ৫* একর) পরিযিত জমিতে চিডিযাখানাটি "অবস্থিত । 

থিতীথ মহাখুদ্ধেব সমধজে চিডিযাখাশার কার্ধ বিশেষ- 
ভাবে ব্যাহত হঘ। অধিকা শ বৃহৎ পশ্থকে মাবিষা ফেলা 
মু অধখা অন্যান্য পশুশালাখ প্রেণণ করা হয় এব তখন 

১ডিখাখানার উগ্ভানটি ভাবতীয় সেনাবাহিনী কতক 
অধিঞ্কঠ হয। যুগধলমাপরিন্র পর সেনাবাহিণী উদ্চানটি 
ছাড়িযা দেন, তখন পুণগঠনেৰ কাধ শুক হথখ ৭ অতান 
কালের মধোই পশ্তপশ্ষী সংগ্রহের খারা ইহাকে স্বাভাবিক 
অবস্থায পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয। 

বওমানে আলিপুব জ,মলাজ্জক্যান গাঙডেন ( ম্যাণেজ- 
মেপ্ট) কুল্ম' (১৯৫৭ শ্রী) অঠসারে পশ্চিম বঙ্গ সবকাব কর্তৃক 
মনোনীত একটি অবৈতনিক কমিটির উপব চিড্যাখানাব 
তবাবখানের ভার গ্রস্ত আছে। দ্বারে "গৃহীত গ্রবেশ- 
মূল্য এবং রাজ্য সরকারের প্রদত্ত অথসাহাযোধ খারা! 
চিভিযাখানার ব্যয় নিবাহ হইয়া থাকে । উন্নধশকাযেখ 
জন্য সবকার ছিতীয় পরিকলনাধ ৮**৫ লক্ষ টাকা ও তুতীয 
পরিকল্পনায় ১৩ লক্ষ টাক] বরাদ্দ করিয়াছিপেন। বন্য প্রাণী 
পালনের আধুনিক ব্যবস্থার সহিত সংগতি প্বাখিয় পঞ্চবাধিক 
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চিডিয়াখান। 

পরিকল্পনায় কিছু কিছু পশুপক্ষীর বাসস্থপের পুনগঠন কর 
হইতেছে । ইতিমধোই জেবাত্বন, পক্ষীশাপা, মাংসাশী 
প্রাণীব জনক মুক্তাঙ্গন, ঝুলন্ত ছায়ামগুপ, শিশুদের ভন 
পশ্ুশান!, একটি আধুনিক হাঁদপাতাপ, অডিও-ভিজ্ব,যাণ 
সেপ্টার প্রভৃতিব শির্াণকার্ধ সমাপ্ত হইযাছে বা অদূর 
ভবিষ্যতে পরিসমাগ্ু হইবে। অশ্মান্ত কষেকটি পশুভবনের 
উন্নয়নও সম্পন্ন হইয়াছে । নৃতন সরীল্ষপ ৬খন, আযাকোয়া- 
রিয়াম, অল্পবস্বন্কদের জন্য পশ্চপক্ষী সম্পর্কীয় গ্রপ্াগার 
প্রনৃতির শির্মাণ৪ শীন্রই শুরু হইবে। দর্শকদের সুবিধার 
জ্য বমিবার আমন, পানীষ জলেব আধার, বিশ্রামমণ্ডপ, 
বণভোজনের স্বান, একটি নূতন প্রবেশদ্বার প্রভৃতি নিমিত 
হ্হয়াছে । বহু ছুর্ণভ ও উদ্দেখযোগা প্রাণী স'গৃহীত ৪ 
প্রদশিত হইযাছে। অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রার অকুপানরশতঃ 
প্লাণীস' গ্রহের কার্য কিধৎপরিমাণে ব্যাহত হইতেছে । 

চিডিযাথানাঁর উদ্দেশ্য হিসাবে লোক রঞ্চন, বন্য গ্রাণাব 
( বিশেষত: গীক্মমগুলের বা প্রাণীপ ) ন্বভাব ও প্রকৃতি 
সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত পমবেক্ণ, পশ্বপক্ষীর গ্রতিপানন 
প্রজনন প্রভৃতি বিষযে উতৎ্সাহদাণ, বন্য গ্লাণীর বিনিময ৪ 
আম্দানি-বপ্লানির মাধামে গ্রাণীবিষ্ঠার প্রচার ও প্রকারে 
সাহায্য প্রভৃতির ছা উল্লেখযোগ্য । বতমানে 9৫টর ও 
অধিক বেত ন্মঙ্গনে বত ছুললভ ভারতী এব" বিদেশী 
প্রাণী পাণিত ৪ গ্দশিত হইতেছে। হৃহাদের মধ্যে 
নানা প্রজাতির হবিণ, আট্টিলোপ, নীগগা, লামা, গপ্জাব, 
জলহ্ঠী, বামন জলহস্তী, হাতি, উট, জেব্রা, আফ্রিকার 
সিংহ, ভারতীয় সি"হ, বাঘ, রেওয়ায গ্রাপু শাদা বাঘ, 
জাগয়ার, পুমা, চিতা, কালো চিঙা, ক্যারাক্যাপ, 
মোনালি বিডাশ, চিতা খিডাল, ভালুক, শাদা ভালুক, 
পা, শাদা ননেউপ, বাকডাভোজী শেপ, খনমাভষ, 
বানর, হহুমান, কাঙ্গাক। এক্ছনা, বজ্রকীঢ, উটপাখি, 
এমু, ফেব্্যাণ্ট, ফিক, তোতা, টিযা, পারা, খ্ঘু, শ।দা 
কাক, জ্ল্যামিক্কো, নান। জানের সাপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
১৮৭৫ খ্রীষ্ঠাব্ধে ব্যারাকপুগেখ বাগান হইতে যে সকল 
স্বলচর কচ্ছপ আনা হহ্যাঙ্িল, তাহাদের কতকগুলি 
আজও স্বস্থ ও সবল অবস্থায় মাছে , উহার/ই চিডিয়াখান।র 
প্রাচীনতম বামিন্দা। চিডিখাখানার প্রশস্ত শাঙ্গণে 
বখসবের পর্বলমযে শান্থ ও অতীষ্ট পরিবেশ থাকায় ছোট 
হাস ও অন্যান্ত জপচএ পাখি এবং বক, পানকৌড়ি প্রস্তুতি 
শাখাচারী পাখি এখানে বাল। বাধে। কৃত্রিম হুদের 
চারিপাশে বনম্পতির ছাযাঘন পরিবেশে ইহাদের বসতি ) 
সেখানেই ইহাদের বশবুখি ঘটে । ছোট জাতের শরাল 
পাখিরা (লেলার হুইস্লি' টাল) শীতের সময়ে 

চিৎপাবন ব্রাঙ্গণ 

চাউয়াখানায আসে, বভ হুদদটিতে নভেম্বর হইতে মে 
মাসের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইহাদের ভিড় থাকে । তাহাদের 
আগমন শীত খতুর আবির্ভাবের গ্যোতক। তাহাদের 
বিদায় শীতশেষে প্রজন খতুর সংকেত। 

চিডিয়াখানার উদ্যানে বু ছুলভ বৃক্ষ বিদ্যমান । ইহার 
একাধারে ছায়া দান ও সৌন্দয বুদ্ধি করে। শীতকাণে 
ডালিয়া ও অন্যাগ্ত মরস্থমী ফুলের শেভার জন্ত উদ্যানটির 
গ্রমিদ্ধি আছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, এখানে সামান্য 
দক্ষিণাব দর্শকদের হাতি ৪ ঘোডাগ চাঁড়বাৰ ব্যবস্থাও 
করা হইয়াছে । পশুশাপা+ দ্র। 

গামনৃষঃ ল।হিড়ী 

চিপাবন ব্রাঙ্মণ শাক্চাক্ভোজী দ্রাবিড ব্রঙ্গণদের যে 
মূল পাচটি শাখা মহারাষ্টে দেখা যায় চিৎপাবন সম্প্রদায় 
'ভাহার অন্যতম । কোম্ধণ অঞ্চলের সহিত স গলি বলিষা 
সাখাবণতঃ ইহাদেব কোঙ্কশঙ্থ প্রাঙ্গণ বলা হর। হহাদের 

আবিভাব সম্বঞ্ধে মহারাষ্ট দেশে কবেকটি মও প্রচলিত 
থাকিশে৭ হহাঁর যে বিদেশ হইতে আসিয়া প্র গ কালে 
মহারাষ্রের সমাজ-জীবনে অন্ত হহযাছিশ আঁকা শ 
মতে তাহার সমর্থন পাগযা যায়। স্বপ্পপুরাণের সহাপ্রি 
থণ্ডে এ বিষষে যে উপাখ্যানেপ উদ আছে, তাহাতে 
বলা হইযাছে, কৌঙ্কণ সমু্রোশরণে যে ৯2দশটি বিদেশীর 
মুঙ্দেহ ভাসিযা আসে পরশ্ররাম চিশাগ্রিনে খাহাগিগকে 

পৃত কবিষা পুনজীবন দান করেন। চিতাঠিত পবিনীক৩ 
বলিযা ইহারা চিদ্পাবন। ইভাঁবা গৌর বা ও শ্রিখগ্ডিত। 
বৈদিক এতিহপুষ্ঠ এই সম্প্রধায় হতিহাছসের সথচনাকাণ 
হইতেই পশ্চিম সমুদ্দ্ধাপকুলের বিতিন্ন জেশাব অধিবাসী | 
হহাবা কষ্টসহিণু, পরিশ্রমী, মিতব্যমী এব" পরিবারশিষ্ঠ। 
আদিতে কেবল শৈব সপ্প্রধাযেব দেবতাদের গৃহসেবা 
করিশেও পরবহী কাণে অন্যাগ্ত দেখ দেবীগণও ইহাদের 
দ্বারা পুজি হহতেন। কষেকটি 'মাচার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ 
গৃখক হইলেও ইহাদের অধিকাংশ সংস্কার ও ধর্মীয় 
ক্রিয়া-কাণ্ড প্রাবিড ব্রাহ্মণদের অন্ান্ত শ্রেণীর অনুরূপ । 
সগদশ শতাবীতে ছত্রপতি সাহু এই সম্প্রদায়ের বালাজী 
বিশ্বনাথকে তাহার পেশোষা বা প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত 
করার সময় হইতে এই অন্প্রদ্দায় মহাপাঞ্থের জনণসমাজে 
প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ কৰে। তীক্ষধী যুবক বাঁপাজী 
বিশ্বনাথ অর্থ ও যশোণাভের আকাজ্ক্ায় মারাঠার ঘাট বা 
গিরিদরী অতিক্রম করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হন। 
পরবর্তী কালে প্রথম বাজিরাও এবং প্রথম মাধব রাও -এর 
্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসকদের অভ্যুখথানের ফলে চিৎপাবন 
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চিৎ্পুর 

ংশীয় পেশোয়ারাই বংশপরম্পরায় মারঠ1 সাম্রাজ্যের 
প্রকৃত অধীশ্বর হইয়া উঠিপ। পেশোয়রা নিজ গোঠীর 
যুবকধিগকে গাজর শাসন সংনীষ্ত বিভিন্ন বিভাগে 
নিয়োগ করিত । নানা ফ্ড়নবিশ এর ভ্যাষ অমাতা এব 
ফডকে ও গোখপে র গ্তায় বহু বীর যোদ্ধা ও সরুধার এর 
অভভাদয় এই নিযোগেরই ফ্প। মাধাঠ] সাম্রাজ্য বিজিত 
হইবার পরও ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রিটিশ অধিকার- 
কালে ক্ষুত্র শ্বুদ দেশীয় বার অবীখর হহযাছিল। 

ব্রিটিশ শাসনকালেও এই সম্প্রলয়ের ব্যপ্িগণই 
পাশ্চান্ত্য শিক্ষার স্ুফপলাভে অগ্রণী হখ। স্বাধীন ৩ 
সংগ্রামে ও দেশের সবাঙ্গীণ উন্নতির জগ্তও ইহার! অগ্রণী 
ছিল। বানুদেব বশবস্ত যডকে ৭ বিশাষধক দামোদর 
সাবরকর-এব ন্যায় বিপ্রবী, মহাদেৰ গোবিন্দ রাণভে, 
বাপগঞ্গাধর টিলক ও গোপাপকৃষ্চ গোখলের গ্রায় 
পাজনীতিবিদ্, গে।পাণ গণেশ আগবকর ও চোণ্টো কেশব 
কবে র ম্যায় সমাজ সংক্কারক, বিষু্ষ চিপলুণকর, 
শিবরাম মহাদেব পরাঞ্পে, শরমিংহ চিম্তামন কেলকর, 

কষ্াাজ গ্রঙাকর খাগ্ডিলকর, হবিনারাষণ আপ্টে ও 

কেশবন্থ৩-এর গ্।য সাহিত্যিক ও শেখক এব" বিশ্নাথ- 
কামন।থ পাঙ্গগয়াডে, শ্রথর বেহটেশ কেটকর ও পাণ্ুখং 
বামন কানে র ন্যার দাশশিক সন্ত এই সম্প্রদাষের 
গ্রতিনিধি | ক্ুপ্র ও মখ।বি€ এহ ব্রাহ্মণ সম্প্রধা ভাৰতের 
জাতী জীবনের প্রায় কন ক্ষেরে স্বীয় সম্প্রধায়ের স'খ্যাব 
অষ্পাতে অধিক কীতি স্থাপন করিয়াছেন। 

টিন্ুমণ বামন দাতাস 

চিৎপুর কলিকাতা শহরের পত্তনকালে শহরের উত্তর 
প্রাস্তে অবস্থিত গ্রাম, বর্তমানে শহরের অঞ্তঙুভি'। 
খরীষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর নিকটবতী সময়ে দর্ষিণ বঙ্গ শ্ডি- 
পুজার অন্ততম কেন্দ্র হহয়া ওঠে। চগ্তীকাব্যে (১৫৪৫ শী) 
চিত্েশ্বরী মন্দির এইরূপ এক শক্কি-উপাসনার স্থান বলিষ়া 
উল্লিখিত হুইগাছে। মন্দিরে চিত্রেখ্বরী কালী খিগ্রহ্টি 
চিতে ডাকাত কর্তৃক স্থাপিত। দেবীর নামান্থসারে 
গ্রামটিরও নাম হয় চিৎপুর। এক সময় চিৎগুর রোড 
(বর্তমান রবীন্দ্র সরণী) চিত্তেশ্বী ও কালীঘাট মন্দিরের 
মধ্ো তীর্ঘযাত্রীদের যাতায়াতের আদি পথ ছিণ। 

মীর' গুছ 

চিত্ত শবসৎকার ভর 

চিন্তোরগড় ২৪*৫৩ উত্তর ও ৭৪*৩৯ পূর্বে রাজস্থানের 
চিতোরগড় জেলার সদর কার্ধালয়। ইহা! রাজপুতানাব 

চিগ্তরঞন 

অন্তত একটি ্বগ্রসিচ্জ প্রাচীন নগর ও পূর্বতন বানাগণের 
রাজধানী । ১৯৬১ গ্রীগ্াবের আদমশ্ুমার অঠলানে ইহার 
জনস*খ]া ১৬৮৮৮ জন। চিঙোরেব প্রাপীণ মন্দির ও 
কীন্িন্তস্তাদির মধ্যে কুস্ত রানার কীতিস্তম্ত, খোবাসিন 
স্তভ, যোকলজীর মন্দির « সিঙ্গার চণরি প্রধান। ভীম 
পি” ৪ পাণী পদ্মিপীর প্রাসাদ সম্প্রতি সংস্কা9ণ কৰা 
হইযাছে। একটি উচ্চ জমি উপরে মেবাবের অধিষ্ঠাত্রী 
কালিক। দেবীর মন্দির স্থাপিত | ইহ। ব গ্রাচান। 

চিভোরগড জেশাটি মধ্য প্রদেশের সীমানার নিকট 
দক্ষিণ রাজপ্ানে অবস্থিত । ইহার আয়তন ১৯৯৮২ ৫ বশ 
কিলোমিটার (৪*৩৩ বশ মাহ পণ) 9 গোবসংখ্যা ১৯৩১ 
খ্টান্দের আদমশ্্মার অহসারে ৭১১৩২ জণন। হুহার 
উত্তর, দক্ষিণ 9 পশ্চিম অঞ্চল লমতল। ইহার গড উচ্চত। 
৪০১ মিঠাব। চস্বল, বনাস, গন্তীর, বামনী, ৰেরাক গ্র হতি 
“ই জেলার প্রধান নদী । জলনাণু স্বাস্থাগ্রাদ। তাপমাত্রা 
৪৪* সেট্টিগ্রেড হইতে ৪৩*৩* সেন্টিগ্রেত এব মধ্যে 
গঠানাম| করে । গড বাধিক বুইপাত ৭৫ মিলিমিটাব। 
চিতোরগভ জেশার কৃষিজ দ্ব্যেব মধ্যে হুষ্া, জোয়ার, গম, 
যব, তুলা, তৈলবীজ, ডাল ও ত্মাফিম গ্রানততি উল্লেখযোগ্য । 
জেশার মোট আয়তনের ৮৯% অরণ্যভূুমি। জণস*খ্যার 
৮* ৩% কৃষিজীবী, ৯৩ ৪% হিন্দু, & ০ মুল্লমান। 

চিতোরের স্প্রসিদ্ধ হুশ একটি পাহাভের উপর 
চতুষ্পার্বস্ক সমভূমি হইতে প্রায় ১২* মিটার উধের্বঅবস্থিত। 
শহরটি এ পাহাডের পাদদেশে স্থাপিত। ছুর্গটির আয়তন 
গ্রীয় ২৭৬ হেক্টর (৬৯* একর)। ইহান নির্মাণকাল 
অনিশ্চিত। কথিত আছে, ৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাগ্মারাওয়প 
ইহ অধিকা৭ করেন। ১৫৬৭ গ্রীষ্টাৰ পধন্ত ইহা মেখার 
রাজের রাজধানী ছিল। এহ ছুশটি মোট ৪ বার 
মসণমান বৃপা'তগণ কতৃক অধিকৃত হয। ১৫৬৭ জীষ্কাবে 
আকবরের আঞমণের পর ইহ] পবিত্যক হয ও রাজধানী 
উদযপুরে স্থানান্তরিত হয। দুর্শস্থিত জয়্তপ্কটি স্থাপত্যের 
জন্ প্রসিদ। মালব ও গুজরাতের যুগ্ম আক্রমণের বিরুছ্ছে 
বিজবচিহ হিসাবে বণা কুপ্ত ইহ। নির্ধাণ করেন (১৫শ 
শতাব্বীণ মধা ভাগ )। 
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রমেজকুষাব দাস 

চিন্তরঞ্জন ২৩০৫৩ উত্তর এবং ৮৭৫৪ পুধ। একটি 

সুপরিকল্পিত আধুনিক শিল্পনগরী । কারখানা ৪ সংলগ্ন 
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চিত্তরঞ্জন 

শহর লইয়া! ইহার আয়তন ১৮ বর্গ কিলোমিটার (৭ বর্গ 
মাইল)। ১৪৬১ শ্ত্রীষ্টাব্ধের আদমশ্মার অনুসারে লোৌক- 
সংখ্যা ২৮৯৫৭ স্থানটি সমুদ্রতপ হইতে পৃধ দিকে ১২০ 
মিটার (৪** ফুট) এবং পশ্চিমে ১৬৫ মিটার (৫৫* ফুট) 
উচ্চ। চিত্তরঞ্জনের উত্তর-পূর্বে অজয় নদী, দক্ষিণে 
নামকেপিয়। গ্রাম এবং পশ্চিমে সাঁওতাল পরগনা । জল- 
বাস স্বাস্থাকর। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৩২৫ মিলিমিটার 
(৫৩ ইঞ্চি)। সর্বোচ্চ গড় উত্তাপ ২৬৭ সেন্টিগ্রেড (৭৯* 
ফারেনহাইট) ও সর্বনিয্ন গড় উত্তাপ ১২০ সেন্টিগ্রেড 
(৫৪০ ফারেনহাইট)। মহুয়া ও শাল গাছ এখানে প্রচুর । 
ইহ। ভিন্ন এখানে পলাশ, হ্রীতকী, দেখদাক ও 
সেগুন বৃক্ষ দেখা যায়। এখানকার মাটি প্রধানতঃ 
দো-আশ। 

বাংলা-বিহার সীমানায় বর্ধমান জেলার আসানসোল 
মহকুমার সাপানপুর থানার উন্তর-পশ্চিমাংশে হন্দর- 
পাহাড়ী, আমলদহী, আপারকেনিয়া প্রভৃতি মৌজা লইয়া 
এই শহরটি গড়িয়া! উঠিয়াছে। পূর্বে এই স্থানের নাম 
ছিল মিহিজাম। ইহা৷ পূর্বাঞ্চলের কয়লা-বলয়ের কেন্দ্রস্থল 
অবস্থিত এবং পশ্চিম বঙ্গের ইম্পাতশিল্পের কেন্দ্রগুণি, 
কলিকাতা বন্দর, অজয় নদী এবং মাইথন বাধের নিকটবতী 
হওয়ায় চিন্তরগ্ুন একটি আদর্শ শিক্পনগরীতে পরিণত 
হইয়াছে । পাথুরে মাটি থাকায় এখানে ভারি শিল্প স্থাপনের 
স্থবিধা হুইয়াছে। বন্ধুব ভূমি শহরের জল-নিফাশন 
মমশ্যার সমাধান সহজ করিয়াছে। দামোদর উপত্যক] 
পরিকল্পনা বূপায়িত হওয়ার ফলে প্রয়োজনীয় বিছ্যুৎশক্তি 
€ জল পাওয়। সহজসাধা হইয়াছে। 

ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত লোকোমোটিভ ইঞ্জিন 
নির্মাণের কাবরখানাটি এখানে অবস্থিত। ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্দের 
সেন্টেম্বর মাসে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ লইয়া ইঞ্জিন 
নিমাণের জন্য বর্তমান স্থানটি মনোনীত হয়। ১৯৪৮ 
শ্রী্টাবঝের মার্চ মালে কারখানার নির্মাণকার্ধ আরস্ত হয় ও 
১৯৫০ গ্রীটাকে উহার উদ্বোধন হয়। চিত্তরঞ্জন দাশের 
নামাহগসারে কারখানা ও শহরটির নামরুরণ হয় “চিত্তরঞ্জন? । 
চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস-এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল 
মালসগাড়ি টানিবার উপযুক্ত (ডব্লিউ. জি.) ইঞ্জিন তৈয়ারি 
করা; কিন্ত পরবর্তী কালে এখানে অন্যান্য ধরনের ইঞ্সিনও 
নিমিত হইতেছে । ১৯৬৫ গ্রীষ্টাব পর্যস্ত মাল টানিবাৰ 
ইঞ্জিন ১৭২৯টি, যাত্রীবাহী গাড়ি টানিবার উপযুক্ত ইঞ্জিন 
১০০টি এবং শান্টিং ও শাটুল -এর জন্য ব্যবহার্ধ ইঞ্জিন 
১*টি নিগ্রিত হইয়াছে। ১৯৬* গ্রীষ্টাকে বৈছ্যাতিক 
ইঞ্জিনের নির্যাণকাধও আরম্তক হয় এবং ১৯৬১ গ্রীষ্টাষে 

চিত্তবপরন ক্যান্সার হাসপাতাল 

উহার উৎপাদদনও সম্ভব হয়। বর্তমানে প্রতি বৎসর ১৫৭টি 
বৈছাতিক ইঞ্জিন নির্যাণের প্রস্ততি চলিতেছে। 

ভারতীয় রেল বিভাগের গবেষণা, নকশা এবং মান- 
নির্ণয়কারী সংস্থা (রিসার্, ডিজাইন আযাণ্ড স্ট্যাণ্ডার্ড 
অর্গানাইজেশন ) ইঞ্চিনগুলির নমুনা! ঠিক করেন। বর্তমানে 
ডব্লিউ, জি. ইঞ্ষিন-সংক্রান্ত উপাদানগুলির মধ্যে মাত্র 
শতকরা ১-৯ ভাগ যূলোর উপাদান বিদেশ হইতে আনীত 
হয়| 

রেলপথের বৈছ্যতী করণে ব্যবহৃত গ্যাল্ভ্যানাইজ 
ইম্পাত উত্পাদনের জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৫৯ 
্রীষ্টা্ঝ হইতে একটি গ্যাল্ভ্যানাইজিং প্ল্যান্ট নিথিত 
হইতেছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাবের ২০ নভেম্বর ছুইটি আর্ক মেল্টিং 
ফার্নেস নির্যাণ আর্ত হইয়াছে। 

চিত্তরগ্তরনের ইম্পাত ঢালাই কারখানায় বাষিক 
১০১৬০ মেট্রিক টন (১৯০ টন) ছাচ তৈয়ারি সম্তব 
হইবে। 

চিত্বরঞ্ন লোকোমোটিভ কারখানার মোট কর্মীমংখাা 
প্রায় ১০*০*|। যাতায়াত-ব্যবস্থ| ও যানবাহনের স্থবিধাপ্ 
পক্ষ হইতে ইহা একটি আদর্শ স্থান। চিল্ুবঞ্জন 
আসানসোল হইতে ৩২ কিলোমিটার এবং কলিকাতা 
হইতে ২২৫ কিলোমিটার দূরে অব্থিত। চিত্তরঞ্জন বিশ্বৃত 
পাক] রাস্তার দ্বারা কলিকাতা, আসানসোল, বানপুর, 
বূপনারায়ণপুর, মিন্ধি ও ধানবাদের সহিত সংঘুক্ত | সমস্ত 
শহরটি ৬টি কলোশিতে বিভক্ক । এখানে কতকগুপি 
গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা আছে, যথা সেণ্টাল মেটাপাজিক্যাপ আগ 
কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি ; কমীদের কারিগরি শিক্ষাদানের 
জন্য বিদ্যালয় ( টেক্নিক্যাপ স্কুল )) কমীদের আমোদ 
প্রমোদের জন্য নির্মিত বাসস্ী ও আ্রীলতা। ইনুষ্টিটিউট 
প্রভৃতি । 
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মিত্র! দত্ত 

চিত্তরঞ্জন ক্যা্সার হামপাভাল কলিকাতার ভবানী- 
পুর অঞ্চলে অবস্থিত ক্যান্সার রোগের চিকিৎসাকেন্ত্র। 
ইবেন জ্লোপিও-কুরি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্ষের ১২ জানুয়ারি ইহার 
উদ্বোধন করেন। শয্যাসংখ্যা ১৬১। শল্য-চিকিৎসা, 
একুস-রে, গামা বে, তেজঙ্রিয় পদার্থ গ্রভৃতির সাহায্যে 
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চিত্তরঞ্জন দাশ 

আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। প্রতিষ্ঠানটির 
১ লক্ষ ভোণ্ট শক্তিসম্পন্ন এক্স-রে যন্ত্র এবং সিজিয়াম 
যন্ত্র যথাক্রমে এশিয়া ও ভারতে অদ্বিতীয় । রোগনির্ণয় 
ও চিকিৎসার জন্য হামপাতালের বহিধিভাগে দৈনিক গড়ে 

২১ জন নূতন এবং ৫৬ জন পুরাতন বোগীকে পৰীক্ষা 
করিয়া চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া হয়। চিকিৎসাঁ- 
সমাপ্তির পরও নিদিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রোগীর স্বাস্থ্য 
পরীক্ষ। কর] হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার, জনসাধারণ, 
কলিকাতা কর্পোরেশন এবং অন্যান্ত সংস্থার আর্থিক 
সহামতায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিবাহ হইয়া থাকে । পশ্চিম 
বঙ্গ সরকার, কলিকাতা কর্পোরেশন, দেশবন্ধু মেমোরিয়াল 
ট্রাস্ট এবং দাতাদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি কার্ষ- 
নির্বাহক সমিতি ইহাবু কার পরিচালনা করেন। 

অমিয়কুমার সেন 

চিত্তরগন দাশ (১৮৭০-১৯২৫ শ্রী) ১৮৭৭ খ্রীষ্টান্ধের 
৫ নভেম্বর কলিকাতা র পটপডা 61 অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার 0৩17 নম ভুবনমোহন ও মাতার নাম নিস্তারিণী 
দেবী। উহাদের আাদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের তেলিরধাগ 
গ্রামে। ুবনমোহন ত্রাঙ্গমমাজভ্ুক্ হইয়াছিলেন। 

১৮৭৮ খ্রীষ্টা্ধে চিন্তরপ্ন ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারি 
স্বলে ভর্তি হন। এই সময় ইল্বার্ট বিল, সংবাদপত্রের 
উপর নিষেধান্মনক আইন প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন 
শির্ষিতসম্প্রদায়ের মধো রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ 
ঘটাইতেছিল। ১৮৮৬ শ্রীষ্টা্ধে এন্ট্রা্স পাশ করিয়া 
চিন্ুরঞ্জন প্রেমিভেশিশ কলেজে প্রবেশ করেন । সেই সময়ে 
স্বরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “্টডেন্টস আসোশিয়েশন' 
নামক ছাত্র-সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং চিন্তরপ্ধন 
ছিলেন উহা উত্সাহী সভ্য । ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরগ্রন 
বি. এ, পাশ করিয়া ভারতীয় মিভিল সাভিস পরীক্ষা 
দিবার জন্য বিপাতে গমন করেন এবং সেখানেও রাজনৈতিক 
কর্মে তৎপর হইয়া ওঠেন। সিভিল সাভিস পরীক্ষায় 
অক্কৃতকার্ধ হইবার পর তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া 
দেশে ফিরিয়া আমেন। 

১৮৯৩ গ্রীষ্টান্দে তিনি কলিকাতায় ব্যারিন্টারি শুরু 
করেন। ন্াজনীতির সহিত তিণি যোগ রাখি: ' চলিয়া- 
ছিলেন এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাবে ব্যারিস্টার পি. মিত্র অনুশীলন 
সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাএ সহিত সংগ্রি্ই হন। 
অরবিন্দ ঘোষ বাংলায় আপিয়া যখন “বন্দে মাতরমূ 
(১৯০৬ গ্রা) পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন তখন হইতে 
তিনি ইহার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫ সালে 

চিত্তরঞ্জন দাশি 

পিতার সঙ্গে একযোগে ভিনি এক পিতৃবন্ধুর খণের দায়িত্ 
গ্রহণ করেন। হছার ফলে ১৯০৬ শ্রীষ্ান্দে উভয়কে 
দেউলিয়া আর্দালতের আশ্রক্ন গ্রহণ করিতে হয়। ১৯০৮ 
খরীষ্টাব্ে বিখ্যাত আলিপুর ড়যন্্ মামলা শুরু হইলে 
চিন্তরঞ্নন অরবিনদের পক্ষনমর্থনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং 
এই কার্দে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন । অবশ্য তৎপূর্ব 
হইতেই তিনি রাজনৈতিক মামলায় অভিমুক্দের পক্ষ 
সমর্থন করিতেছিলেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামপার নিষ্পত্তির 
পর তাহার যশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাহান পর 
হইতে সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌঞ্জদারি মামলাতেও 
চিন্তরগুন প্রভূত অর্থ উপার্জন কবিতে থাকেন । ১৯১৩ 
খাবে তিনি পিতখণ পরিশোধ করিলে দেউপিয়া খাতা 
হইতে তাহার নাম অপসারিত হুয়। ১৩২১ বঙ্গাঝে 

চিত্তরঞ্জন “নারায়ণ নামে মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । 

মন্টেপ্র-চেম্সফোর্ড শামন-সংস্কার, পাঞ্নাবে সরকারি 
চণ্ডনীতি ও জাশিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
চিন্তরপ্তন আম্য উৎসাহে আন্দোলনে যোগদান করেন। 
পাঞ্তাবে সামরিক আইনগ্রয়োগের ফলাফল বিচারের জন্য 
কংগ্রেম যে তদন্ত-কমিটি গঠন করেন, চিত্তরপ্লন তাহার 
অন্যতর সভা ছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাবধে মহাক্সা গান্ধী 
যখন অসহযোগ আন্দোশন প্রবর্তন করেন তখন চিন্তরঞ্জন 
আইনসভায় প্রবেশের পক্ষপাতী হওয়ায় প্রথমে আইন- 
সভা-বর্জনের বিরোধিতা করেন। পরে তিনি স্বয়ং 
কংগ্রেসের অধিবেশনে অসহযোগ-প্রস্তাব উত্থাপন কবেন। 
উত্তাতে সমগ্র ভারতে সাড়া পড়িয়। যায়। এই সময়ে 
ব্যা"'স্টারিতে তাহার বহু সহম্স টাকা মাসিক আয় ছিল, 

কিন্ক গান্ধীজীর আহবানে তিনি সবস্ব ত্যাগ করিয়া দেশের 
পবাকাধে আত্মনিয়োগ করেন। এইরূপ ত্যাগ সতাই 
দুর্লত। ইহাতে বাংলার নরনারী এক নুতন প্রেরণা 
লান্ভ করে এবং তাহাকে “দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। 
তিনি নিজের এবং সমগ্র পরিবারের জীবনযার্নার প্রণালী 
পরিবতিত করিয়া দেন। প্রভৃত বিন্শালী বাক্তি হইতে 
জিনি প্রায় একদিনে ফকিরের জীবনে নামিয়া আসেন্। 
প্রথমেই তিনি ছাত্রদের 'গোলামখানা" ( বিশ্ববিদ্যালয়) 
ভাগ কখিতে আহ্বান জানাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের 
শিক্ষার বাবস্থা করিলেন। আইনভঙ্গের দ্বারা যখন 
কারাবরণেথ সময় আসিল তখন চিন্তরঞ্জন প্রথমেই 
পাঠাইলেন সহধমিণী বাসন্তী দেবী ও ভগিনী উমিলা 
দেবীকে । এই অভাবনীয় ব্যাপাবে তঙ্ধানীস্তন সমাজে 
প্রবল উত্তেজনার সঙি হইল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে 
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আইন অমান্তের জন্য তাহার ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়। 
এই সমধ তীগাব আমেদাবাদ কংগ্রেসে সশাপতিত্ব করার 
কথা ছিল। 

কারামুক্ত হইয়া ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে চিত্তরঞ্জন 
গয়া! কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি হিসাৰে 
তিনি আইনসভায় প্রবেশ করিষা সরকাগি নীতির 
বিকোধিতা করিবার পক্ষে অভিমত গ্রকাশ কথেশ। 
গান্ীজী এই সময়ে কারাগারে । উঠাহার অন্গরাগীদধের 
বিগ্দদ্বতায় এই শীতি তখন কংগ্রেসের সমর্থন পাভ করিতে 
পারে নাই। গযাতেই দেশবন্ধু হ্বরাজ। দণ গঠন কবেন 
এবং কংগ্রেসের সঞ্ডাপতিব পদ াগ করিয়া আইনমায় 
প্রবেশের অন্ুকৃলে সমস্ত ভাবতবর্ষে প্রবল ক্নমত শি 
করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টান পিলীতে কগ্েষের বিশেষ 
অধিবেশনে যে সিঞ্চা্ত গৃহীত হয় ভাহার মলে কণগ্রেস- 
কর্মীর! 'আইপসঙায় প্রবেশের অন্রমতি পান। হিণ্ধ ও 
মু্লমানের মধো এঁকা সংস্থাপনের জন্য দেশবন্ধুব নেতৃত্বে 
স্্ণজ্য দপ মুসলমান নেভাঁদধেব সহিত উভষ সম্পদাথের 
অধিকাব-বিষষক একটি চুক্তি সম্পার্ন করে। ইহা 
খেস্ল প্যান্ট (১৯২৩ ঘ্ী) নামে প্রসিদ্ধি পাত কবিষাছে। 

১৯২৩ আনেখ নিবচনে স্বসাজ্য দল আশা ঠীত সাফল্য 
লাভ কবে। তারকেশ্ববেব মোহাগ্তের নানা অণাচারের 
বিরদ্ধে ১৯২৪ সাপে দেশবন্ধু সত্যাগ্রহ আন্শেলন করেন। 
প্রথম ৰিশ্বু্দেণ পর খ্বরাজা দল বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও গুলার 
লাভ কণে। 

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের অকোবব মাসে সরকাব গুথম বেঙ্গল 
অভিন্যান্গে প্রবহন করিযা স্থভাধচন্্র বশ, সতোন্দচন্দ্ 
মিধ, হারুজমোহন ঘোষ প্রমুখ নেভাকে বিশা বিচাবে 
কারারুদ্ধ করেশ। তখন দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য ভাঙিয়। পড়িযা- 
ছিল। হিনি দিমলায় বাধু পরিবগনের জন্য গিষাছিলেন। 
মেখান হইতে কলিকাতা নিজ গৃহে শিখিল ভাবত 
কগ্রেস কমিটির এক সভা আহ্বানের অনুরোধ জানাইয়া 
ফিবিয়। আসন । উক্ত সভান নানা প্রমাণ পইয়] গাম্ধীজী 
এই মিছা উপনীত হন থে স্বপাজা দলের শক্তিকে 
পর কবিবাবৰ উদ্দেশ্যেই সরকান নুতন অডিন্যান্সের প্রবণঙন 
করিযাছেন। তিনি অকুঠচিত্বে দেশবন্ধুব নীতিকে সমর্থন 
জানান । 'সতিরিক পরিশ্রম, কারাবাস ও অনভাস্ত 
রুচ্চলাধনের ধলে "পাঙ্গার কাস্থা একেবাণে ভাডিষসা যায । 
১৯১৫ খ্রীষ্ঠাকের ১৬ জুন দাঙজ্জিলিংএ শীহার মুত হয়। 
মৃঙার পূবে ভ্িনি নিজ পৈতৃক নসঙবাটী দেশ্সেবাষ দান 
করিরা যান। গার্ধীজী আরও অর্থ স'গ্রহ কবিয়] এখানে 
“চিন্তরঞ্ন সেবাসদণ? প্রতিষ্ঠা করেন। 

চিত্রকলা 

কেবল বাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও আইন-ব্যবসায়েই 
দেশবন্ধুর জীবন অতিবাহিত হয় নাই। কৰি ও পেখক- 
বূপেও তিনি যশশ্বী হইয়াছিলেন। “মালঞ্চ' (১৩১৭ বঙ্গাব), 
সাগরসঙীত' (১৯১৩ শ্রী) এৰং “অন্তর্যামী” (১৯১৪ শ্রী) 
তাহার গুণীত কাবাগ্রস্থাবলীর মধো বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

চিন্নরঞ্জন ব্রাঙ্মমমাজের আবেষ্টনে লালিত হইয়া 
পরবর্তী জীবনে বৈষ্ণব ধর্মের গ্রতি আরুষ্ট হন । বিপিনচন্দ 
পাল তাহাকে এধিকে বিশেষভাবে গ্রভাবান্িত কবিষা- 
ছিপেন। দেশবন্ধুব ইদাধ ও দানশীলতা প্রবাবাকো 
পবিণত হইফাছিপ। শ্িশি অগাণ অর্থ উপার্জন কবিষা- 
ছিলেন, আবার তাহ। অকাতরে দান কবিযষাঞ৪ গিয়াছেন। 
দেশবামী তাহা নেতৃত্ব যেভাবে গ্রহণ কবিযাঁছিল তাহা 
প্রায় তৃলনাহীণ। ক্বাহাব শবধাত্রা উপপক্ষো অতুম্পূর্ 
জনসমাগম হইয়ছিল। 

দ্র মাসিক বস্থুমহী) আনা ও শ্রাবণ ১৩৩২ বঙ্গাক , 
বঙ্গবাণী, শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গাব , অপণ] দেবী, মান্ধ চিত্তরঞ্জন, 
কলিকাতা, ১৩৬২ বর্গাঝ , 1১ 0,1২5, 176 17106 0116 

]11165 0] (017111010111017 171, 16)100017, 197, 
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চিত্রকলা রেখা ৭ বর্ণেৰ মাহভাযো কোনও বন্ধ বা 
ঘটণার অগকুৃতি ব। বিষম শাবঙ্গকাশ চিনক্লা বলিয়। 
পরিচিত । চিন সাধারণতঃ ভুলি ব| বটিক (রও 
পেন্সিল ) ছার! অঙ্কিঠ হয়। ইওরোপে মধাযুগে মোজেক 
দ্বারা চিত্রাঙ্কণের গ্রচলণ হিশ। চোখে দেখা বাস্তব কপ 
শিল্পী মানমলোকে প্রতিভাত খপ হইন্ে ভিন্ন । এই 
দুই কপের সমন্বয সাধন কবিযা উহ] শিল্পী তাহার চিনে 
প্রতিফলিত করেন। প্রাচীন প্রাচাদেশীয় শিল্পবিদ্দের 9 
এই নির্দেশ । 

রেখাচিন অঙ্কন ( ড্রষি" ) এব মণন-শিল্প (ফুল-লতা - 
পাতা ৪ নানাৰিধ জ্যামিতিক নকশায় অল'কৃত চিত্রণ- 
শিল্প ) ব্থত: চিহকলার অস্তর্গত। গ্রীগায় ষোডশ-সপদশ 
শঠাকী হইঠে ইওরোপে শুবু পেন্সিল ছারা অস্কনবীতির 
( পেন্সিপ ড্রযিং ) বভ বাবহার দু ভয় । 

মানন-উঠিহাসের আদিম যুগ হইতেই স্থদক্ষ চিত্রকলার 
নিদর্শন পাওয়া যায়। বস্তত পরথিবীব প্রা সর্বব্রই 
চিমনকপলার চর্চা অনি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া 
আসিয়াছে । অন্রন্নত মানবসমাজে ৭ চিত্রকলার বহুল 

গ্রুলন আছে। পবন্গ্রহাগাত্রে বা ভিদ্বিগাত্রে, কাঠের 
পাটায়, বন্ধ ৰা কাগজের উপর, মুন্সঘ় পাত্রের গান্র 
প্রভৃতির মাধ্যমে চিত্র অঙ্কিত হয়। বিভিন্ন সময়ে এবং 
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বিভিন্ন প্রকারের চিত্রে বিিন্ন কবণ (টন), উপকবণ 
( মেটিবিয়াল ) ও কৌশন (টেকনিক ) পবোগ দষ্ট হয । 
ইগরোপে চতুর্দশ শঙার্ধা হহত১ কখণ, ৬পকবশ ও 

কৌশলের দ্রুত উন্নতি হয়। বহু শিপী অনা ৮1৭ শারীব 
স্থানধিদ্য! ( আযানাটমি ), পর্গ্রোক্ষ ৩ ( পার্ণপেক্১ ৩) 
ও সম্মুখভাগকে ক্ষুপ্রাকারে প্রদশন (বোব্শ্টেশিং ) 

প্রভৃতি সম্পর্কে অনামান্ত কৌশশ আয়ন্ত কবিষ বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে বাস্তব জগৎকে চিনে গ্রতিফপিত করিতে 
পারদিত| অর্জন করিযাছিপেনণ। তীহাদের লব্ধ বিদ্যা এ 
অঞ্জিত কৌশলই আধুনিক উন্ন৯ চিত্রশিল্লের যুপ। 

বতমান কাণে শিক্পীগণ উপকণণ ব্যখহার করিযা 
থাকেন। পডের বাবহারই খঙুবিধ। সাধারণতঃ তন 
প্রকারে এই সব রঙে প্রয়োগ হয়-_ জপে দ্রবীহৃত রও, 
তৈপমিশ্রিত রঙ ও শুদ্ধ রড পেন্সিপ। চীনে শুধু কালি 
বাধা অনেক চিত্র অস্কত হম। এপেকে গ্রাচীন কালের 
গায় গদ, ডিম ইত্যাধিএ সহিত মিশ্রিও খের ব্যখহাব 
কবেন। 

অতি গ্রিন কালেজীবজগ্ত ও শিকারের দৃশ্য প্রধান ওঃ 
চির বিস্বয়বন্ধ ছিশ। আঁঙহানিক যুগে চিত্রের বিবমবস্থ 
গ্রধানত ধর্মীয় ৪ পৌরাণিক কাহণী। আন্মানিক 
রষ্টাধ ১৭শ শঠক হইতে জীবনেব সাধারণ ঘটনাসমই 
৬ নৈসগিক ঘৃশ্বাবলী ক্রমশ: প্রাধান্য লাশ করিতে থাকে। 
হএবোপে মধাযুগে আলেখা্য বা প্রা তক্কতি অঙ্কন এব ব্যাপক 
প্রচপণ ছিল। আলোকচিএশিল্পের ডননতির সঙ্গে সঙ্গে 
আপেখা অঙস্কণ অনেক্কা'শে হাম পাহযাছে। ভাগতবর্নের 
প্রাচীন সাহিতো আলেখা অঙ্কণেব টপেখ দেখা যায়। 
মোগশ যুগেও প্রতিকীঙি অঙ্কন বিশেষ ৬২কৰ পাও 

করিয়াছিল। 

প্রাচীন গুহাচিব ফ্রান্স ও স্পেনে শানা স্কান হইতে 

প্রাচীন প্রস্তর খুগের ধনু গুহার আবিক্নুত হইথাছে 

( 'গুহাচিত্র” দ্র )। আফ্রিকার নান। স্থানে আাবিদ্বুত বুশ- 
ম্যানদের অস্থিও প্রাচীন গ্রহাচিত্র অতীব চিন্াকর্ষক। 

ভারতবধের নানা স্থানে, বিশেষতঃ মধ্য প্রদেশে ও উত্তর 

প্রদেশের মীর্জাপুর জেলার, গুহাগাত্রে প্রাচীন চিএকলাগ 

নিদর্শন আছে। 

চিত্রিত মৃৎপাত্র . মৃৎপাত্রের গাষে চিন্রাঙ্কণপীতি অঙি 

প্রাীন। সিশ্কু উপত্যকা ও বেলুচিন্তান হুইতে 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রিত মৃৎ্পাত্রেণ অনেক পিদর্শন 
পাওয়া! গিয়াছে। সাধারণতঃ পাপ জমিনের উপর পাল 

চিত্রকন। 

বঙে গাছ, লাল পাপ অসুর, হারিণ, পরস্পর কাটি । 
ঘাওয়। বুাগর নকশা মঙ্ষিত ভহগাছে। পারশ্থা) হরাক, 
চীন, জাপান £তা* নানা দশ হই 5 চাহ * গ্রাখীন 
মৃুপাত পাদ্ম] গিখাছে | পাচীন শীস হহ* মুৎপাতব 
গায়ে আঙ্ক5 অি উত্ক্ট চিত্র কশাব শিপর্শন পাণযা 
গিয়াছে । চিদগ্তণি পাশ এব কালো “হত ছুভ বাত ওস্কিত | 
পৌরাণিক কাহিনী ও লাধাবণ ভীবনেপ ঘটনা চিনেন 
বিষববস্ত । চীন দেশে চীনামাটিব ( পোমিলিন ) পার 
গাষে বিবিধ সুণাব চিত্রাবপী এ্ছি ও হখ়। 

টিন্তিচিত্র" এতিহালিক খুগে ভিন্সি ( ব্যাল 
পেন্টি" ) খাপক বাবহার ছিল । মিশু দেশে মনিবের 
ভিখ্ডিচিত্র স্বগ্রাচীন ধপিয়া মনে হম। ঞী১ ছাপ হইতে 
উন্নত মাণের প্রাচীন তিক্কিচিত্র পাপ্ষা গিখাহে। পম্পিঞ ই 
লগরীব ধ্'সাবশেষের মবে। গ।প হিন্তিচি নও উপেখমোগা | 
মধ্যযুগে ইাদাপীতে হন্পোপীজ় ভিত্রিচি ধারের পুনকজ্জীবন 
হয়। |গর্জার দেওয়ালে বা ছাদে “হসব চি অঙ্কিত 
ইভ। 

ভারতধর্ণে অতি প্রাচীন কালেই ভিন্তিচিএেশ অস্কন 
পদ্ধতি প্ভৃত উৎকর্ষ লাভ কিযাছিল। গ্রামগডের 
শিকট (মধ। প্রদেশ) যোগীমারা এ্ুহাগারে অঙ্কিত ও 
অদণ্ঠাথ প্থম পযাষের চিহাবশী আন্মানিক ত্রীষ্ঠূব 
খিহীণবা গ্রথম শতকের । ভার হীয চিহকরুগণ টেম্পেরা 
পদতিব আন্তসরণ করিতেন মনে হয ( “অজণ্টী” এ )। 

ভার তীব ভিন্তিচিতের প্রভাব বহুদুধ বিশ্তু৩। সি ভলেও 
সিগিরিযা, মধ্য এশিযাপ দ্গ্তন উলিখ, চীনেব হুণ হুযাও, 
জী” "নর হোরিউজি মনশ্দিব প্রভৃতি হানের বিখ্যা * চিত্রে 
ভাবুীয় বীতির ছাপ হ্ুম্পঃ। ভারতীয় ভিন্তিসিনদারা 
পি'শ শতাবী পধন্ত অব্যাহত । অজর্টা, বাঘ, বাদামী, 
সিনবাপশ ও এলোরার গুহা, তাঞ্জোর মান, তিরুপতি 
কুন্দর্ম্ মন্দির এব প্ল্পনাভপূর প্রাসাদগারের ভিন্তিচিএ 
এবং জয়পুর, নেপাল £শতি স্বানেব প্রচটিত তিিচিত্র শিল্প 
এক$ নিরবচ্ছিন্ন বার স্থচিত করে। 

চিগ্রিত পুণ্তক ও ক্ষু্াকৃতি চিত্র প্রাচীন এ মধাযুগে 
পুস্তকশো ওনেব কাধে চিত্রকলার বহুল খাবহার ছিশ। 
ইওবোপের শ্র্টীয় ধর্মপুস্তক, পাবস্তদেশীয় কাবা, বিজ্ঞান 
৪ শোককাহিনী-বিষয়ক পুস্তক, জাপানেখ জড়ানো পুস্তক 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । চিএশোতিত বহু পুধি তার ত- 
বধেও পাওয়া গিয়াছে । গুজরাতে ও বানস্থালে প্রাঞ্ধ শীঠ- 
গোবিন্দ, বসন্তবিপাস প্রভৃতি কাব্য, কর্পস্থএ গ্রভৃতি জৈণ 
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ধর্মগ্রন্থ এবং নেপালে প্রাপ্ত পাল যুগের বৌদ্ধ শান 
সমধিক প্রসিদ্ধ । চিত্রশোভিত পুস্তক ব্যতীত দেওয়াণে 
টাঙাহবার জন্য অস্কিত ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রের অনেক নিদর্শন 
আছে। সাধারণতঃ এইসব চিত্র কাগজের উপর জলরও 
বারা অঞ্চিত হয়। ভারতবর্ষে গ্রীষ্টায ১৬ ১৮শ শতকের 
রাজস্থাণী ও মোগল ক্ষু্রাঞ্ততি চিত্র সর্বত্র মমাদৃঙ। 

তৈপচিত্র (অযেল পেন্টিং). ইণ্রোপে মধাযুগে 
ক্যান্বিশ কাপডের উপর তৈলমিশ্রিত রঙ দ্বারা অস্ষিত চিত্ত 
ক্রমশঃ প্রচলিত হয। ব$মান কালে তলচিন্রাস্কণ পৃথিবী- 
বিস্তৃত। বস্তত:ঃ অধুনা ছবি বা চিন্র বলিতে ফেমবন্ধ 
তৈলচিত্রের কথাই সাধারণ লোকের মনে আমে । 

জভানে| চিত্র (স্কল). এতদ্বা শীত বেশয, কাগজ বা 
কার্পাসবস্ত্রের ডানে চিত্র উল্লেখযোগা । চীন ৪ জাপানে 
ইহার বহুল প্রচলন ছিপ। তিব্বতের টঙ্ষা এই ধরনের 
রেশমের উপর চিত্রিত এব প্রয়োজনমত্ড গুটাইয়া বাখা 
যায়। 

চিত্রের শ্রেণীবিভাগ . সাদশ্ট, ছন্দ, ব্যঞনা প্রভৃতি 
চিত্রের প্রাণ । তাদনুসারে চিত্রকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ 
করা যাষ. ১, অন্কারক বা হুবছু অন্ুকৃন্দি অঙ্কন, 
২. ব্যঞ্জক বা যে চির ইর্গিতে অঙ্কিত হয ৩. ছান্দসিক 
ধা যে চিত্রে ছন্দই প্রধান গুণ। বস্ততঃ কোনও চিত্র 
সম্পূর্ণভাবে স্বভাবের নকল বা ইঙ্জিতমর বা ছন্দোময় 
হইতে পারে না। শ্রেণাবিভাগের উদ্দেশ্ত চিত্রে কোন্ 
গণ প্রধান তাহা বুঝাইয়া বলা। 

আদিম মানব-সমাজের বা! অনুন্নত সমাজের চিত্রকপাকে 
বাদ দিলে, শিল্পরীতি ও শিল্পকৌশলের বিচারে চিত্রকপাকে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাঙ্য এই দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা 
যায়। 

পাশ্চাক্ চিত্রকলা : বর্তমান কালে ইওরোপীয় বা 
পাশ্চান্তয চিত্রকলার প্রভাব বিশ্ববিস্বৃত। কৃতরাং বিষয়টি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। আন্রমানিক ১৩০৭ থ্রা্টা্ 
পর্বন্ত প্রাচীন গ্রীক ও রোমের কথা ন! ধরিলে ইওরোপের 
গ্ষ্টধর্মীয় চিত্রে ইঞ্গিতময়তাণ গ্রাধান্ত ছিল। ই€রোপে 
মানুষের মন এই সমধ হইতে চিরাচরিত বিধি, সংস্কার ও 
পরম্পরার (ট্রযাডিশণ ) নিগড হইতে মুক্ত হইয়া! পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার পথে চলিয়াছিল। বস্ততঃ ইওরোপীয় চিত্রকলার 
পুনকজ্জীবন বা রেনেসাস যুগ্গ মানবমনের জাগরণেরই 
স্বাতাবিক পরিণতি । 

খ্ীষ্টীয় চতুর্দশ-সপ্তদশ শতকের মধ্যে ইটাঁলীতে কয়েক- 
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জন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পীর উদয় হয়। তাহাদের 
সাধনার ফলে চিন্ররশিল্প মহান উৎকর্ষ গ।ভ করিয়াছিল। 
বস্ততঃ এই সময়কার চিএশিল্প সর্কালে রশিকজনের 
সমাদর পাভ করিবে। 

এই যুগের চিএকলা৷ গ্রধান৩: অন্ুকারক। অধুন! 
ইওবোপীয় চিত্রকাবগণ অনেকে পেওুলামের ন্যায় পুনরায় 
ইঙ্ছিতময়তার দিকে ফিরিয়া চলিয়াছেন। শিল্পীমনের 
সন্দেহ ও অসন্তোষের ফলে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে 

বিভিন্ন চিন্নরীতিব উদ্দব হয়। চীন ও জাপানের চিত্রকলা 
অনেক শিল্পীকে প্রভাবিত করে। বিডিন্ন চিত্রাঙ্চণগোগি 

বিভিন্ন নামে পরিচিত হন। দৃষ্টাপ্স্বূপ ইম্প্রেসনিস্ট, 
এক্সপ্রেসণিস্ট, বোম্যান্টিকস্, কিউবিস্ট, স্থব্রিয়াপিস্ট 
ইত্যাদি নাম কৰা যাইশে পারে। 

প্রাচা ও পাশ্চান্তা পীতি , বর্তমান কালে প্রাচ্য চিন 
কলা বপিতে প্রধানতঃ চীন, জাপান, হাবনবর্ ও পারহ্োর 
চিত্রকপ! বুঝায। বস্তি: ১৩০ শ্বীষ্টাথের পূর্বে গ্াচ্য 
ও পাশ্চাত্তা ধাতির পার্থক্য খুন্গ 5 নহে | এছ সমথের 
পখ হইতে গ্রা৮া ও পাশ্চা্ত। প্রীতির যোগ ছিন্ন ইয়া 
যায়। পববতী গুগের পাশ্চাকা চিনকগাখ দশ দগত্বে 
বাস্তব কপকে বৈজ্ঞানিক উপাথে চির প্রিলি * কপ্বাব 
প্রয়াস বিশেধহাবে দুগ্ধ হয়। পাচা মূশহথহটি গকাশ 
করাই ঘুখ্য উদ্দেন্ত , গঠনের খাটিনাটি গৌণ । পল্চন্য 
পাশ্চান্তা পীতিতে মডেশ বামাদরশের ব্যণচার অপরিহঘ | 
প্রাচ্য চিন্রকশায ধানশন্ধ বপেবই প্রকাশ বিবেখ | প্তপা 
প্রাচ্য চিনকলায় পাধিপাশ্থিক ৭ পরিপ্রেক্ষিত ব| শারীর 
স্থানবিদ্যার উপর প্রাধান্ত আবোপ করা হয় না। গ্রাচা 
বীতি প্রধানতঃ ব্যঞ্ক ও ছন্দোময। 

এত্দ্ব ঠীত ছায়াতপের (পাইট অ)াও্ড শেড)ব্যবহার 
পাশ্চানা চিহকপায (বিশেষ৩: সপূদশ শতকের পর) 
সমধিক দেখা যাগ। প্রাচা চিব্রকলায় ছায়ান্পের বাবহার 
সামান্য ১ রেখাই ছবির প্রাণ। 

চীণ ও জাপানের প্রাচীন শিল্পধাণা ধঙঃমান কাল 
পর্যন্ত অব্যাহত । ধমীয় বিষয় ব্যতীত নানা নৈসগিক 
দৃশ্তাবণী, পশ্ত-পক্ষী, গাছ ও পতা-পাতার অঙ্গনে শিল্পীগণ 
অলাধারণ দক্ষ। তাহাদেপ সুপ্্ সৌন্দর্যান্ুভৃতি বিস্ময়কর 

ইওরোপীয় শিল্পের প্রনাবের ফশে ভারতের নিজস্ব রীতির 
অবনতি ঘটে । বিংশ শতাবীতে ভারতীয় নিজস্ব রীতি নব 
কলেবরে পুণকজ্জীবিত হুইয়াছে। শিকল্পীগণ অনেক ক্ষেত্রে 
পাশ্চাত্য কলাকৌশল গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের নান! 
স্থানে এই নৃতন শিল্পের চর্চা হয়। ইহার মধ্যে শাঞ্ডি- 
নিকেতনের কলাভবনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 



চিদ্রকল! 

শিল্পতত্ব : চিত্রকলা সঙ্বদ্ধে নানা ভাষায় বনু পুস্তক 
লিখিত হইয়াছে । মধ্যযুগের ইওরোপীর শিল্পীদের কেছ 
কেহ আত্মঙ্গীবনী-মুলক আখ্যানে নিজন্ব গীতির আলোচনা 
করিয়াছেন , প্রাচীন ভারণ্তীয় চিত্রশিল্পশাস্ত্রের অনেকাণশক 
লুগ্ত। বিষ্ুধনোত্র পুরাণ, চালুক্যবংশীষ রাঙ্জা সোমেশ্বর 
বা সোমপরেবের কৃত “অভিলধিতার্থচিষ্তামণি' আপেখ্যকর্ম- 
গ্রসঙ্গ ) শ্ুরুমার-$৩ শিল্পনত্ (চিত্রশক্ষণ গ্রসঙক্গ ), যশোধর- 
রচিত কামহ্ুত্রের জয়মক্ষল টীক। প্রতি প্রচলিত 
কয়েকটি পুস্তক হইতে অনেক গুরুত্বপর্ণ তথ্য পাওয়া যাঘ। 
জমমঙ্গণ হইতে জানা যায় যে ভারতীম শিপ্পবিদ্দর মতে 
চিত্রের ছয়টি অঙ্গ -- বপভে, প্রমাণ, ভাব, পাবণযযোজন, 
সাদৃশ্য ও বণিকাঙ্ক। কথাগুণির প্রকাও তাম্পধ সন্থন্থে 
মতভেদ আছে। তথাপি ইহ। হইতে প্রাচীন ভার তবর্ষে 
শিল্পতন্বের যে গভীর অনুশীলন ছিপ তাহার পপ্রিচয় পাওযা 
যায়। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে চীন দেশ্রে শিল্পশাস্ত্রে 

(যদিও এক নছে) অশ্রবপ ছয়টি অঙ্গের উল্লেখ আছে। 
শিল্পশিন্ম। : প্রাচীন কালে চিন্রশ্পমী অনেক দেত্রে 

পেশাদ।শেণীর 'অগতৃঞি ছিল। বংশপরম্পরায় শিল্প- 
শিক্ষা ও বৃত্বিব অগ্ুসরণ গুচলিও ছিপ। বৌদ্ধতিম্ব গণেব 
অনেকে সুদক্ষ চিরকন ছিলেন । আাহারা অগ্যাগ্য ভিক্ষুদের 
[নশ্যই শিল্পা ধিন্লে। মধাধুগে ইওবোপের শিলপীগণ 
নিজন্ব শিপ্নশাপার প্রবহন কবেণ। সেখানে শিক্ষানবীশ 
গ্রহণ করা হহত। চিরশিপশিক্ষীৰ জন্য অধুনা নানা দেশে 
বু বিছালয আছে। 

পোকশিল্প - এযাব বিধধসমাজে ম্মাদৃত চিত্রকনাব 
বিষযই এুখ্য ৬ বলা হইমাছে। কিন্তু জনলাধারণে মধ্যে 
প্রচলিত শোকশিল্পের পরিচয সতত পাঁগযা যাম। বাংলা 
(দশের বহুবিধ পটে ( নান! দেব-দ্রেবীন পট, বেহুপাব পট, 
গাজির প6), আনলপনায় খা হাভিকুডির চিত্রণে এই পোক- 
শিল্পের 'অজন্ব নিদর্শন বতমান। শ্রীষ্টায় ১৮-১৯শ শতকের 
কালীঘাটের পট পোকশিল্পীদের স্থগি। কলিকাতার 
ইংরেজীশাক্ষওসমাদের রুচি অসুযা্ী বিষয়বস্ত ও পীতিএ 
আংশিক পরিবতন ঘটিয়াছিণ। লোকশিল্পের অনাডন্বর 
অথচ বলিষ্ঠ রূপ অণেক সমর বিদঞ্চলমাজের চিনক বদের 
অনুপ্রাণিত করিয়াছে । রাঁজস্থানী বা পাজপুত-চিন্নকল। 
প্রকৃতপক্ষে সমুন্নত লোক শিল্প । 

দ্র নন্দপাপ বস্ত্র, শির কথা, বিশ্ববিষ্ভাস' গ্রহ ৩২, কপিকাতা, 
১৩৫১ বঙ্গাঙ্ঘ) অবনীগ্রনাথ ঠাকুর, ভাত শিল্পের 
ষড়ঙ্গ, বিশ্বধিষ্ভাসংগ্রহ ৬১১ কপিকাতা, ১৯৪৭, নন্দল।ণ 

বন, শিল্পচর্ঠা, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাৰ , অশোক 
মিত্র, ভারতের চিঅকল1, কলিকাতা, ১৯৬৩১ 2০৪৫ 

চিত্রকল! 

ঢাতে, 15101 010 1065161, 1,000, 1920 , 708০1 
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1919, 
অধমরন্না৭ রায় 

চীনা চিন্বকপা চীনা চিহকপা বিশ্বশিল্পের মহন্ত 
স্গঠিগুলির অন্যতম | 

অন্তঙঃ ছুই সহম্াধিক বংসর পুরে চীন দেশে 
চিত্রাঙ্কণের বিধিসম্ম ত পঞ্চতির স্পা ত ঘটে এব" সেইসঙ্গে 
চিত্রকলা সঙ্বন্ধে রীতিমত বিজ্ঞানসম্মত 'অনুলীশন শুরু হয়| 

ফলে, প্রাচীন কাল হইতেই চন] চিলকলাশ বিধিবঙ্ধ ও 
প্রথাগত জঙ্গনশৈলী প্রতিষ্ঠিত ভষ। 

চীন! চিত্রকণা একাপ্তভাবে চিহলিপি বা ক্যালি 
গ্রাফির সহিত সযুক্ত। ভুণিব সাহাযো লিখিত এই 
লিপিমাপা খহলা*শে চিবাঙ্কণেবই অগ্ররুপ | চিহবচলাব 
জন্য হরিণেব পোম হইতে বিশেষভাবে প্রপ্তত হুণি চীন 
“শে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয শতকে উদ্ভাবিত হয। চীনণেই 

্রষ্টায় ধ্ শতাব্বীভে কাঞ্েব ব্লক হই মুদ্রণের এব" ১৭শ 
»তাষীব পৃেই রন চিত্রের মুদ্রণ প্রঞ্িযা উদ্ভাবিত হয় । 

কন্ফুশিয়স, খু ফু বু (৫৫১-৪৭৮ খ্রীষ্টপুবান্দ) * লাও 

শুর (90120, জন্ম ১০5 গ্রীষ্টপৃরবাঝ) ধর্ম দর্শন চৈনিক 

চিত্রকরকে বিষষবগ্তর লিবাচনে ৪ তাযাদশের গঠণে 
অনেকাংশে পরিচালিত করিয়াছিল। ফলে সানুসন্থদে ব 
প্রতিকৃতি, নদী, গাছপালা ও পর্বতমাণাকে কেন্ত্র করিয়া 
প্রকুতির অন্রধ্যান এবং পৃধবতী সমাজের আধিভৌতিক 
শক্তির প্রতীক ড্রাগন, বাঘ ইত্যাদির রূপায়ণ সস্তব 
হইয়াছিল। 

চীনা চিত্রকলার ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শশাকীর 
বিশিষ্ট কবি ও চিজ্রকর কু খাই চি (10 1091-018, 

আনুমানিক ৩৪৪-৪*৬খ্রী) বিশেষভাবে ম্মধণীষ। চিত্রে 

স্বানগত বিন্তাসের সরলীক্ত সৌন্দর্য এবং তাহার ফলে 

৩৪৯ 



চিত্রকলা 

সঞ্চারিত এক অপৃব সুম্ত্র পরিমার্জনাকপ বৈশিষ্টযগুলি 
তাহার রচণাতেই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা পা করে। 

থাড (78198 )বংশীষ সম্াটদেখ বাঞ্জতকাপে ( ৬১৮ 
৯০৬ শ্রী) ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মগ্রচারক শ্রমণদের মাধ্যমে 
ভাবতীয় বৌদ্ধ চিএকপাখ সহিত চীনা চিত্রকরদের 
পাখচয় ঘটে। চীন] চিত্রকলায় ভারতীঞ চিত্রকলার 
স্থানবিন্তালগত ছন্দেখ প্রবইমানতা, রঙেব উজ্জ্বলতা এবং 
চিত্রিত বিষয়টিতে এক নুতন ধরনে বাস্তবান্গ টএরমাত্রিক 
ডৌল সঞ্চারিত হয়। থা$ সত্াটদের আমশ "চীন! 
চিন্রকশার স্বণধুগ' বলিষা পঞিচি ত হহখাছে। 

চীনের পশ্চিম গ্রান্তে তুশ হুধা€ (001) 1103176 ) 

বৌদ্ধ বিহাবের 'সংম্র বুদ্ধ গুহ 1তন্তিচিএগ্লি চীনা 
চিত্রকশাব শারতীয় গ্রতাবেএ সবাপেক্ষা উঞ্জল নি।শন। 
এগুলি শ্রীষ্টাষ দ্বিঠীষ শতক হহতে দশম শতকের মধ্যে 
বিতিপ্ন সমষে অঙ্কিত হহশেও অধিকা'শ্হ থাৎ, সম্রাটদের 
কালে অঙ্কিত। 

তিক্তিচিত্র ব্যতীত পুরশ্তক শোঙনের কাধে চিত্রকলা 
খছপ ব্যবহার মৃষ্ট হয়। অনেক কবি ট্নিকলায় দক্ষ 5 
অর্জন কাঁরযা নিজ নিজ পুস্তক অপ'$ 5 করেন। তাহার। 
স্বাধীনভাবে স্বকীয কাকৌশলের উদ্ভাবন করেন এবং 
ইচ্ছামত বিষয়বন্ত নিবা&ন করেন । পুস্তকুপি অবিকা'শই 
জড়ানো (ক্র 1) এবং কাগজ বা ত্রেশমের উপ কালি দ্বার 
অঙ্কি5। শিপর্ণ দৃশ্টের অঙ্কন এভ কবি চিএকএদধের বিশেষ 
প্রি ছিল। 

থাঙ আমলের শেখের দিকে চীনা চিত্রকপায় 'উত্ত৭। 
ও “দক্ষিণ এই ছুহাট বিশিষ্ট ধার] ব। 'কলম? (০1001) 
বিকাশ লাভ করে। লিঝুনুন (4. 5253-1১১৪০১ সপ্রম 
শতকের বিশীঘার্ঘ) এর বুচনায় বিকশি৩ উন্ুরাঞ্চণীয় 
ধারাটির বৈশিষ্ঠ্য_- বস্তপারৃশ্ত ও আগ্রবপা এব” দ্যা 
ওয়েই এর (৬৭08 ৫) অগম শতকের গ্রথমার্ণ) 
প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণী ধারাটি বৈশিষ্টা-_ কাবাধয় নালিভ্য 
এবং অত স্থপ্ গেখাষ ফুচাহবা1 তোপ। খুটিনাটি বিবরণ । 
থাঙ, যুগে আর একজন বিখ্যাত চিত্রক্গ হইলেন হন 
কান (81) 0:৪1 অষ্টম শতাব্দী )। 

পঞ্চ রাজবংশের আমণে (৯৯*৭-৫৯ গ্রী) এবং তৎ- 
পরবর্তী স্থঙ সম্রাটদের কালে (৯৬*-১২৭৯ গ্রী) উত্তর ও 
দক্ষিণ উতয় ধারাডেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিথাঙ্ছণে এক 
আশ্চর্য 'উজ্জবল বিকাশ ঘটে, যাহা তদানীন্তন গনী গিরি- 
খাত, খরশ্রোতা নদী, কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বতচড়া, বুষ্টনানগত 
বাশবন, উদ! বা গোখুপির ছোয়া-লাগ! অবণ্যশর্ ইত্যাদি 
চিত্রে অনুধাবন কর! যায়। এই সময়কার চিত্রকলায় 

চিত্রকলা 

মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের ধ্যানমগ্ন আম্মলমাহিতির ভাব- 
িপ্ধ হাঢ়কু অপবপ লাধণামগ্ডিত হহযা প্রকাশ পাহয়াছে। 
“খনকার চিত্রকরদেব মধ্যে লি শেড (151 910176) 
দশম শঙান্পীর শেষার্ব ) ল মিথা কুষেই (75121) 561, 
আগ্রমাণিক ১১৮* ১২৩৯ খ্রী ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

মিও (11176) বংশীয় সম্্রাদের রাজত্বকালে (১৩৬৮- 
১৩৪৪ খ্বী) প্রাঞকতিক দশাচিদ্াঙ্কণ আকাবের দিক দিয়] 
বিরাট ও পূর্ণ দৃশ্র্ূপ পাশ কলে এব অপর দিকে 
সমুদ্দিবছুণ জীবন অবশঙ্থনে আস্কত, এচনাশৈীর দিক 
পিয়া অলংকারখহুল চিনাধলীব প্রসার হয়। 

১৬১9 »১ই০৩ ১৯১২ শ্রীষ্টাবঝ পধস্ত ১৩ (001)1178) 

ংশীয় সম্রাচদের বাজত্বকানে অস্কনের ক্ষে৫এ্রে পাঙহগত 
প্রখাসিখ। বীতি পঞ্চতিত অন্ন হইয়াছে । উনবি'শ 
শঙাবী হইতে চীনা চিনুক্গণ হদ্রোশপীয় চিএঅকলার 
প্রবল সস্পশে আলেন এবং উহার বাস্তবান্থগ বক 
গ্ররতচিনণ ও আলো ছাঙ্গাব খেল। ঠাঙাদের প্রভাবিত 
করিতে পাকে । 

সমলামাষক চীনে বড রকমের এক সনাজবিপ্রৰ এবং 
তাহার খ্ণে সস্কৃতির দ্েেতরে বন পুৰবতী মুণ্যবোধের 
পরিবতণ ঘটিয়াছে এবং চিনকণাক্কও £াশা প্রভাবিত 
কাপ্রয়াছে। সখকাণীন য়ে সব শিক্গী চীনা] চিএক্ণার 
প্রাণশ্ডি ও হুক্ সৌশাখানুভা ওকে সই পাখিরা তাহার 
মহান ৬ওগাধিকাবকে সম্ৃপ। কাগয়া হান্যাছেশ, তাহাদেএ 
মধ্যে ১ পাই-াশ (01) 1)4.-১1010)) অবশ্য এ বণায | 

দ্ব £10)01 ৬৬৭16, &17 11094850107 ৮0 016 940) 

61 05177256741 8, (50179991923 ॥ [74101101106 

[3175 012, 12471000016 078 81674011225, 1,017001),1934ু , 

(৩916০ 7016, [১1571912507 (015656 17411700110, 

10011)56560105 1917, 140105106৩1 03119010, 216 

171161৮০006 191401%, [00402 1948, 185 নু, 

8:0৫11010 /ঠা) 0%61776 0] 01270256 1১477100776, 

]1,080010,1949 « ৬/1111010 00121), 6170760১6 1১67100716, 

1,017001), 1951. 

রবী মজুমদার 

জাপাণীচিত্রকলা প্রাচ্যেব শিপ্পিকপার ক্ষেত্রে 
জাপানের অবদান অসামান্ত ও বিচিত্র। জাপানের 
কলাশিল্পে বিকশিত হইয়াছে জাতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম 
বিশিষ্টতা। ইহার মূনে আছে কন্ফুপীয় দর্শন ও বৌদ্ধ 
ধর্মাধর্শের প্রভাব । প্রাচীন জাপানের ইযামাতোগণ 
ছিলেন ।পতৃপুরুষের পূজা! বা! সিন্টোবাদে বিশ্বাসী । 

৩৪২ 



চিত্রকলা 

আস্মক] যুগে (শ্রীহীয় ৫০০-৭*০ ) কোরিয়া হইতে 
কতিপয় বৌদ্ধ পুরোহিত কর্তৃক চৈনিকচিণ পদ্ধতি 
জাপানে আনীত হয়। কালো কালিতে অথবা একটি 
রঙে তুলির টানে চিত্রাঙ্ণ সে যুগে চিত্রশিল্পী 
বৈশিষ্ট ছিল। তুলির এক টানে ছন্দোময় সাবপীল 
রেখাপাত এই চিরের বৈশিষ্ট্য । কাপক্রমে জাপানী শিল্পীর! 
নানা বর্ণের স'যোগে কিছু পরিমাণে বাস্তাজগ চি রচনা 
করিলে গ্ররূতিকে কখনও তাশ্ারা ভব প্রতিফলিত 
কবেন নাই । জাপানী চিএ কাগজ খ্যতীত রেশমী কাপডেও 
অঙ্কিত হয) ফলে তৃলি-কলম চাপনায় স্থেষধ ও নিশ্চধ তাপ 
বিশেষ প্রয়েজন হয এব* হপির এক টানে রেখাঙ্কন ও 
এক পৌচে বর্ণগ্নযোগের প্রথা গ্রচপিত হইখাছে। 

জাপানী চিজ্পট তিশ গুকাধের “কাকেমোনো, 
মূলঃ ধর্মবিসয়ক চিত্র, কাগজ বা বিষ ৭ আহ্কও হয় এব 
বর্ণাঢ্য মখমলে সযু্জ করিমা কাঠের হাতল বসাইয় 
ঝপানেো। হয়। মাকিযোলো" চিত্র দীর্ঘ ৪ সমান্তরাল 
আকারের । ইহা দ্েণ্যালে না টাছাযা মেঝেতে 
পর্যাধ পথে শল্গা দেখানো হয়| মাকিমোনোর বিষয় 
হইল পাথিৰ ও সামাজিক জীবনের ঘটনা । গাকু” ফ্রেমে 
বাধাই] ঢাডানো হয । নান। বকম ক্কীনে, গুথির পাতায়, 
কাঠ এ প্লাস্টাবে এক হাঠপাখাধ৭ চিনকলাৰ এই বিকাশ 
হইয়াছে । 

(পানের প্রাচীনন্ম চিএ নিদর্শন হহপ সপূম শতকের 
গোডাতে কোঞাণ পুরোহিত শ্লীদের রুচি নাবাও 
হোবিছজি মান্দরেব শিঙ্িচি্। উহার রচণাধীতি 
ঘণিষ্ঠতাবে অজন্ট] চিওশৈশীব সঙ্গে সহন্ধমুক্ত | 

জাপানের নিজন্ব চিরবীতিব জন্ম হয় ফুজি€ধাবা যুগে 
(৯**-১২** গ্রী) বং পূণ পধিণতি প্রা্ধ হর কামাকুরা 
(১২**-১৪০* শ্বী) ও আরপকাগ। যুগে (১১** ১৬৭৯ 
খ্র)। খ্রীীয ১১শ শওকে হবিখ্যাত তোসা (1:95) 
চিত্রবীতির উষ্ঠব হয়। মুরাসাকি শিকিবু নামী একলন 
পাজপরিচাবিক1 লিখিত 'গেঞিব কাহিনী নামক গ্রন্থের 
চিন্ত্রণে এই বীতি আম্মগ্রকাশ করে । কালো বেখাবন্ধনের 
উপর শান বর্ণে অঙ্কিত ছবিগুলি অতীব মণোরম । 
সাধারণতঃ জাগতিক বিষযষের চিররণে তোপাকীতির 
ব্যবহার ছিল। পববতী কালে ধমীয় চি 33 ইহাব 
গ্রয়োগ পুষ্ট হয। এই যুগসমূহে চিত্রপদ্ধতির শাম দেওযা 
ইইয়াছিপ “ইফামাতে” অথাৎ জাতীয় । ধর্মী বিষষের সঙ্গে 
জাগতিক বিষয়ের প্রতিক্লতি রচনা এবং এঠিহাসিক 
কাহিনীর বূপাঙণ৭ স্বান পাইষাছিল। আব প্রবাতিও 

হইয়াছিল বর্ণবাহুলা ও পাকজমক । 

চিন্রকল। 

কামাকুরা যুগে “জ্লেন' বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে চিত্রকলায় 
কালিতে ও ভুলিতে চি্রাহ্ছণ গ্রাধান্ধ পাইযাছিল। ফুল, 
পশু-পক্ষী, গাছপালা, পাহাড-পর্ত র্ূপাক্ষিত হুইযাছিপ 
সঙ মোপাষেম ৪ চিন্তহাবীরপে। 

১৫শ শঠকে জাপানের শ্রে্ঠতয শিনী শেস্হি 
দৃষ্ঠটচিন অস্কন কপিষাই সুখ্যাতি অঞ্জন করিফাছিলেন। 
১৬শ শতকে জগ্ন হয় কানে? পঞ্চতির | এই শ্রথায় 

চিত্রাঙ্কণ করিয়! বনু শিল্পী খাঁতমান হইঈযাছিলেন। সপ্গুদশ 

শতকের মধ্যাহ্পপ্রে আবিক্ঠ হইয়াছিলেন গগাতা 
কোরিন নামে জশৈক শ্রেষ্ঠ শিল্পী । চিত্রবচণ্ ঠিনি 
একটি শ্বকীঘ বলিষ্ঠ বীতি গ্রবন কবিষাছিলেন। 

স্বাধীনচেতা শিল্পী গণকুর জন্ম হয ১৭৯৪ শ্রীষ্টানে। 
তিনি প্রাচীন বীতির সঙ্গে মানিক বাস্তবধস্িশাবু সমন্বয় 
করিয়া একটি নব পছ্ছতির স্থচনা করিয়াছিলেন । এর 
পরেই ইওবোপে সবাপিক সুপরিচিত জ্াপাশী শিল্পী 
হোকুসাই-এব নাম উলেখা। এই শতকেই সাধারণ 
সৌন্দ্বরচণায় সুনিপুণ উওমাবে এব দৃশ্চিত্রের সুন্টা 
ভিবোশিগে প্রতিঙ্গা লাভ কবেন। 

হাতিমধ্যে সপুদশ শহকেব পাবন্তে গচশিত হইয়াছিল 
বিখাত 'উকিল্পী” চিনপদ্ধতি। কাবাদশে অভগাণিত 
এই বীতিব শ্লীবা সামাল খা্কবনাদী খাম চলমান 
জীবপ'কে প্রতিধপিত করিতেন । এই চিত্রকে অবলম্বন 
করিয়াহ অতি জনপ্রিয় উক্িত্ষী' প্রন্িশিপি নির্যাণ- 
পরথাব জন্ম হহষাছিপ যাহ। ইগবোপে ভাপাশী চিত্রকলা 
সশ্বন্ধে গুথম আগ্হ কি করিয়াছিল। 

এই আগ্রহবা্র ফলে অবশেষে ই গবোপের শিল্পধারাই 
[নে আসিয়া পৌছাহল তোকুগা যা যুগেব শ্ষে তাগে 

( ১৮০*-৫* শ্বী)। ইটালী হহতে শ্লিশিক্ষিক 'আসিযা 
পি হইলেন জাপানের কলাশিক্ষাগ'বে। উনবিংশ 
পতাবীর শেষে (১৮৯৭ শ্রী) 'নিগ্নোড বিজিৎসইও? নামক 
জাতীয় শিল্পলাধনাব একটি ৩ঠান স্থাপিত হইবাছিপ। 
ইশাব উদ্বোঞ্জাদের মধো প্রধান ছিলেন প্রথ্যাত মনীম্ী ও 
বপতাত্বিক কাকুলো কাকুর] (ওকাবুবা, কাবুজো' দ্র )। 
ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বা'লা দেশেব নবাচি ব বীতিব সং্ষেও 
জাপানী চিনশৈলীর তাববিনিময়েপ অবকাশ ঘটিষাছিল 
এই শতকের গোডাতে | জাপান হইচ্ডে হিশি৮া, তাইকান, 
কাতস্থতা, যোকোইযামা প্রভৃতি শিল্পীরা কলিকাতা 
আনিযাছিলেন অবনীম্থখনাথ ঠাকুবের শিশ্কত্ব গ্রহণ কবিবাখ 
উদ্গেশ্টে। এই শিল্পীবা ভারতীয় কলাশৈলী ও বিষয়বস্তর 
মর্ষ উপলব্ধির শিক্ষালাত করিয়া হিশু ৪ বৌদ্ধ খিষষে 
অনেক শ্রেষ্ঠ চিত্র রচনা করিষাছিলেন। এই দেশের 
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চিত্রকলা 

শিল্পীরা আবার তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিপেন 
জাপানী আগ্রিকে রেশমী বস্ত্রে চিররচনার প্রথাপদ্ধতি। 

ভবের 0171000, 129215 07 056 7৫51, [01)0018, 1903; 

0. 0. 097/5015, 411)90-097817656 709117101%, 

18400, 501. 3,1805, 5, 9-12), 0০291011107, 1922, 

সখা বন্ধ 

পারসীক চিত্রকলা: পারস্য বা অধুনা ইরান 
নামে অভিহিত দেশের চিত্রকণা প্রাগেতিহামিক যুগ পমস্ত 
বিস্তৃত । চীনামাটিব বাসনে অক্কিত বৃক্ষলতা ও জ্যামিতিক 
নকশ1 বিশেষভাবে এই দেশেরই শিল্পার্শেৰ অনুবতী । 
আলেকসান্দরেব আক্রমণেব ধনে পারস্ের জ'তীয় শিল্প 
লুগ্ধ হইয| হেলেনিসিক শিল্পাপ্শ ই সমাদৃত হয। পহলব- 
জাতীয় সামানিড যুগে খ্রীষ্টায তৃতীঘ শতাম্বীর পুস্ত চ- 
চিজকর মাণির শাম ম্মরণীয়। পরবণা ইললাম-পারসীক 
যুগের পুস্তক-চিঘণে সাসানিড যুগেব অলংকরণ পঞ্ছতি 
বহুল অনুশ্থত হয়। 

সপ্তম শতান্দীভে পাগম্য ইসলামে দখলে আসিশে 
ইসলাম ধর্মের অন্ুশ।পন অন্যায়ী শিপি 9 চিত এই 
ছুই-এর মাধ্যমে শিল্পী নিজ প্রতিভাকে বান্ধ কবিতে 
সচেষ্ট হয়। বসবা। কুফা ও পবে বোগদাদ ণগণ্নে পুস্তক 
লিখন ও চিত্রণের কেন্্র স্থাপিত হয়। বিভিন্ন প্রযোজনে 
বিভিন্ন ধবনের লিপি ব্যবহৃত হইত । মিজিস্তানের ইব্রাহিম 
সেগঞ্জি (32851), উস্তাদ আহ ওষাল মেগঞ্জি ও তাহাদের 
শিষ্ক ইবন মোঁকলার নাম উল্লেখযোগ্য । বোগদাদ-শৈনী 
( সেলন্থুক তুর্ক আমলে ) গ্রীষ্টাযম হযোদশ শতাব্দী পর্যস্ত 
চলে। পরবর্তী কালের বিখ্যাত পারশীক ক্ষদ্রাকৃতি চিনে 
এই ব্ীতির প্রভাব উল্লেখযোগা । তাহার পরবে (১২৫৬- 
১৩৩৬ শ্রী) ইপখান বা মঙ্গোণ যুগে পরিণত চেনিক শিল্পের 
সহিত পরিচয়ের ফলে পাবশীক শিল্পী যথার্থ সুকুমার 
অন্থককতি রচনার সামপ্রস্য (কম্পোজ্িশনাণ হার্মনি), উপযুক্ত 
মণ্ডন-নির্বাচন প্রভৃতি শিখিল। তৃতীয় পর্ণায়ে তাতার- 
জাতি অধিনায়ক তৈমুরের অশ্যানের ফলে পুস্তক চিন্রণ 
শিল্পের চরমোতকর্প ঘটে । উত্তম পুস্তকপলিখন ও চিত্রণের 
জন্য হীরাটের খোব[সান নগরে একটি কেন স্থাপিত হয় ও 
বিখ্যাত চিত্রকর তত্রিজের মীর আলী উহার অধ্াক্ষ 
নিখাচিত হন | হীবাট-শৈলীকে পুস্তক চিত্রণের চরমোধকর্ষ 
বল! হয়। এই সময় ১৪-১৫শ শতকের চিত্রে পারসীক 
ক্ষু্াকৃতি চিত্রকলার ক্ষেত্যে বিহজাদ (9117530 
গ্রা্ায় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ )-এর নাম সমধিক 
প্রিচিত। তীহার অস্কিত চিত্রে বস্তর বূপকল্পনাপ্রন্থত 

চিত্রকলা 

চিত্রগুলির স্থসমঞ্জম উজ্জল বর্ণবিষ্তান ও কাব্যিক সুষমা 
অতুলনীয়। 

পুস্থকচিত্রণের চতুর্থ পধায়ে “সাকাবী" বংশের আমণে 
(১৬শ শতাবী ) পুন্তকচিত্রণ ক্রমেই বিশেষ নিক্সমবন্ধ 
হইতে থাকে ও বাক্জিচিতরণ অর্চণ প্রচলিত হয়। রাজ 
ও রাজপরিবারের ব! সন্ত্ান্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিচিত্র সংবলিত 
পুস্তক ( আযালবাম ) ৪ খিতিন্ন কাব্যের দৃশ্য স্বতন্ত্র 
পুষ্ঠকাকারে দেখা ধিল। এই যুগের ব্ক্তিচিনকর বিজ 
আব্বাসীর পাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

পাবসীক চিএ প্রধানত: পুস্তকশিপ্পেব অন্ুগামীরূপে 
পরিগণিত । ইহা! ধনীর পৃষ্ঠপোদক গাষ বর্ধিত সাধারণের 
অণধিগমা শিল্পকলা । পেখক ৪ নকশাকাবের কাজের 
সহিত সমন্বয় বক্স] কবিয়। পূর্শিদিষ্ট বিষয়ের ছবি আকিতে 
হই এব" তাহাপ যাপ ও স্বাণবিহ্য।স পুষ্তকের মাকাখাজ- 
যাষধী হইত। একটি পুশ্তক প্রস্তুত করিতে একদল সাক 
শিলীণ প্রয়োজন হইত । কাগল, কলম, কাপি, পাখাই, 
মলাট, গাপার কাজ, শিখন ৭ চিধণ প্রভৃতি বথ বিয়ে 
পুঙ্ধা্পুঙ্খরূপে দুটি দিতে হহত। ণত সকল বিভিন্ন শিল্পের 
সমন্যে পারসীক পুস্তকশিন বেৈশিষ্থালা 5 কবি 5। 

পাবষাক চিএাঙ্বণ দিমার্রিক। তাহাতত 
৩কণেপ পার্থক্য শিণা দুঃসাধ্য । কোনও 
্বাতাবিকতা প্রমুগ্ত হইলে তাহ] পাশ্চান্ত অর্থে 
স্বাভাবিকতা নহে। বহির্জগতের শ্ছত আগঞ্তিগত 
সাদৃশ্ব পারশীক শিল্পে লক্ষা পে ॥ হাঠার জগ এল, 
গম ৪ সছ্যংপাতি। 

লগা এ 

ক্ষেতে 

না]াদে 

পাশ্চান্তা চিত্র কল. গ্রীক-রোমন - পাশ্চাস্গা চিত্র- 
কলার ইতিহামের অতীত 'অঙ্গমরণ করিশে তাভার চন 
আবিষ্কার কর। যাইবে গ্রাচীন গ্রীক চিনকরদেব শিল্প- 
কর্ধে। ভোরিয়ান ও আযোনণিঘাঁন - এহ দুই উপজাতি 
গ্রীসেব শহরগুপিতে ্রীষ্টপৃৰ নবম শঙতাবীতে আসিয়া 
বসবাস করিতে শুর করে এবং এ সময হইতে প্রায় 
তরীষ্টপূর্ব খিতীয শঠান্দী পর্যন্ত গ্রীক চিত্রকপা নিত্য- 
নূতন প্রেবণায় উদ্দীপিত হইয়া! ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর 
অতিক্রম করে। 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, এ যুগের বিখাত 
গ্রীক চিন্রকরদের প্রায় বসত শিল্পকর্মই কালের গর্ে লুপ্ত; 
একমাত্র সমসাময়িক সাহিতাই তীহাদের প্রতিভা সাক্ষ্য 
বহন করিতেছে । 

সৌতাগ্যবশতঃ, গ্রীক চিত্রকলার অপর একটি ঢঙ্ড 
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রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে গ্রীক ভাজ (৬৪9০) ব| 
মুত্তিকানিমিত আধার বিশেষের গাত্রে। প্রাচীণ গ্রীক 
সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ-খননকাপে এই মু্পাত্রগুপি আবিষ্কৃত 

হুইয়াছে। 
ভাজ চিত্রকলাব ইতিহাসকে তিন পর্যায়ে ভাগ কর! 

যাইতে পারে প্রথম যুগে গ্রীষ্টপূব ৮ম শতাব্দীতে দেখা 
যায়, জ্যামিতিক নকশা! 'অঙ্কনের প্রবণতা ১ ছ্বিতীয যুগের 
চিত্রাবলীতে দেব দেবীর মুঠি ৪ পৌরাণিক ঘটনার 
রূপায়ণে নিশ্চল ও ম্থসমঞ্জস আকাবের প্রার্ান্ত , তৃতীয় 
পবে, অর্থাৎ হেপেনিঙিক যুগ, আকারগুশি প্রচণ্ড গতিশপ 
হইয়া! ওঠে এবং টনন্দিন জীবনের চমক প্রদ ঘটনা, যেমন 
শিকাবকাহিনী, ইত্যাদির ব্ূপাষণে, গ্রীক চিরকলা গ্রায 
জার চিতাহুণ ( £০12 [১9811070016 ) বা সাধারণ ও 

প্রাতাহিক জীবনের ঘটনার গ্রঠিফণনেব স্থবে আগিয়া 
পৌছায় । 

গ্রাষ্টপুব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমান আক্রমণের পর 
ইইতে গ্রীসের ব্চ শিল্পী ও শিল্পকর্ম রোমে চপিযা আসে। 
পোমণ মকর বিস্থাব ও আঘথিক প্রাচষের হু 
ছায়াষ যে চিদকলা গড়িমা উঠিশ তাহা মূলঃ গ্রীক 
প্রাচীব চিনকলার অনুকরণ | অধিকাংশ ক্ষের্ই রাজ 
প্রাসাদের গ্রাচীবগানে উহ] অঙ্কিত হউত। পম্পিমাই 
(1১0177611) ৪ হারকুশেনিযম (17010019190) এব 
ধ্বনাবশেষ হহত্ে দেখা যায় অতিমানায় বাস্তবান্গবাপী 
চিনাঙ্কণেব ৭ অল"'কবণপ্রিয়তার প্রবণতা । গ্রীক 
চিনকলার মৌপিক'তার তুপনায রোমান চিত্রকরদেব 
্মঙ্কনশৈলী 'অনেক পাব এবং বোম সামাজোর পরবর্তী 
যুগের প্রাচধের স্ুলন্থের প্রভাবে এই চিত্রকপা একজাতীয় 
সম্ত। দৃষ্টিবিদান্তি বাঁ ইপিউশন হুট্টিব মোহগ্রস্ত ও 
অবক্ষয়ধর্মী হইয়| পড়িযাঠিপ। 

অবশ্তা বোমান চিনকবেরা প্রতিকৃতি অঙ্কনে গ্ককীঘ 
মৌল্িকত্বের প্রমাণ দিয়াছিলেন। রোম সামাঙ্গোর 
উপনিবেশ মিশ্বে সংরক্ষিত মুতদেহ বা মমিব শবাধারের 
কাষ্ঠফলকের উপব অস্ষিত মৃত বাক্তির প্রত্তিকিতিতে, 
আলো ছায়া ও রঙের নিখুত পারম্পধ-পালনের মধ্যে, 
অনেক কলারসিকেব মতে, পরবর্তাঁ যুগের “ই্পেশনিস্ট? 
শৈলীর পৃবাভাস পরিপক্ষিত হুদ। এই ব. *বচিত্রোর 
সুস্্ তারতম্য প্রাচীন রোমান মোজেয়িক বা রঙিন 
মমরপ্রস্তর, কাচ প্রভৃতির ট্রকবাসমূহ দ্বারা আতন্তরণ- 
নির্াণেও পরিশ্ফুট | তরল রও ব্যবহার না করিযাও 
মোজেয়িককে গ্রায় রঙিন চিত্রাঙ্কণের সমপর্যাষে উন্নীত 
করার এই জাতীয় নিদশন বিবল। 

ভা] ৩1৪৪ 

চিন্রকল। 

মধাযুগ-- রোমান সভ্যতার অধংপতন্র কালেই 
যে গ্রীষ্টীয় শিল্পের জন্ম হয়, তাহাতেই মধ্যযুগীয় চিত্রকপার 
সুচনা । রোমে এবং রোষান সাআাজোর অন্থান্ত উপনিবেশে 
ভূগর্ভস্থিত গুপু আশ্রমের প্রাচীরগাত্ধে অস্কিত যে চিত্র 
ক্যাটাকোম্ পেন্টিং নামে পরিচিত, তাঁহার বিষয় যদ্দিও 
বাইবেলের ঘটনা, রোমান প্রাচীর চিত্রের অলংকরণপ্রিয়তা 
এবং গ্রীক ৪ রোমান দেব-দেবীর মুখাবয়বের অনুকরণ 
প্রবণতা হইতে তাহা তখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই। 
আধ্ান্সিকতার বশব্তা হইয়া সমতলপর্মী আকার রচন' 
এব* এক ধরনের কঠোর ও আম্মসংযমী বিশুদ্ক' আবহাওয়ার 
সির প্রবণতা ও এই যুগের চিত্রকশাষ স্পষ্ট । মনুষুদেহের 
'মাকারের প্রতি প্রাঈীন গ্রীক বা ক্লযাসিকাল শিল্পীদের 
মমত্ববোধ 9 এই সমযে লুপ হইপ। 

শরীষ্টধর্মের শক্তিবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিরকপায় 
উপরি উল্ত প্রবণভাগ্ুলি আরও শক্তভাবে দানা জাধিষা 
উঠিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম এ ষ্ শতকে বাইজাস্টিয়ামে অঠশ্চত 
শ্ল্িরীতি 'অন্যান্য ইটাশীয়ান শহরে বিস্তৃতি পাভ করিল। 
এই শিল্পবীতির বৈশিষ্ট খন্গু ও ভক্তিপর্ণ নিষমনিষ্ট 
মৃতির আডষ্ট সন্মুখশভাগের চিত্রাষণ। এইবপ অনমনীয 
শু্দ আকার গঠনের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত মাধাম ছিল 
প্রস্থবের খণ্ডে নিমিত মোজেয়িক ৭ গঙ্জদস্তেব কাকশিল্প | 
তাই চিত্রকলা হাডা9 এই ছুই জ্ঞাতীয শিক্পকর্মের প্রাধান্া 
এই যুগের বৈশিষ্টা | 

বাইজেণ্টাইন চিত্রকলায় যীত্বতী্টকে এইসব চিত্রে 
প্রাথশঃ রাজকীয পোশাকে সক্ষিত সম্াটকপে এবং গত 
[5 ীকে রানীকপে গন্তীর আডম্ববরপশ আবহ? ওযায প্রদশিত 
ক” হইত । ধর্মীয় মিছিলে যানকদের নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণী অন্রযায়ী যথাযথ স্থানে অবস্থানের ন্যায, এইসব চিত্রে 
দেবদৃতগণের স্বান নির্দিষ্ট হই খ্রীষ্টের সি-হাসানের সম্মুখে | 
এইজাতীয চিন্রাঙ্কণের সবশ্রেষ্ঠ উদাহরণ খ্রীষ্টীয় ষষ্ট শতকে 
নিয়িত, রাভেনা শহবের লান ভীটান গির্জার মোজেয়িক। 

্ীষ্টায অষ্টম শতকে মৃতিপূজারী 9 শ্রতিমাপক্জা- 
বিরোধীদের মধো এক দীর্ঘকাশবাগী বিতর্কেখ স্বত্রপাত 
হয। এই যুগে মনুযমঙ্ডির বূপাষণের বিরুদ্ধে বাপক 
মনোভাবের প্রভাবে, চিন্রকপায় জ্যামিতিক নকশা 
অবলম্বনে অলংকবণের কোক দেখা যায়। অবশ্র নবম 
শতকে, আবার মৃতির চিত্রায়ণের পুনবাবির্ভাব হয়। 

খীষ্টীয নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মধ্যযুগীয় চির- 
কণাকে মাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে রোমানেস্ক, এবং 
তৎপরব্তা গ্রীস্তীয় পঞ্চদশ শতক পধন্ত চিত্রকর্ম গথিক 
নামে পরিচিত। রোমানেক্ক হইতে গথিকে পরিবর্তনের 

৩৪৫ 



চিত্রকলা 

সহিত মূলত: ত্দানীস্তন স্থাপত্য শিল্পের গঠনশৈলীব 
ক্রমবিকাশের যোগ রহিয়াছে । রোমানেস্ক, চিত্রের 
মৃতিদের অবিচণ কাঠিন্বের পরিবর্ডে গথিক চিত্রে দেখা 
যায় কিছুটা অঙ্গভঙ্গীর স্বাচ্ছন্দা, রেখার গতিময়তা এবং 
অস্কিত বসনের ভাজের পেলবতা, যদ্দিণ গথিক চিত্রে 
মনুযুদেহ দ্দিমাত্রিক সমতলধর্মী বহিয়া গেল। 

মোলেয্িক, প্রাচীরচিত্র 9 গির্জার রি কাচ ছাডা 
চি্রিত পাওুলিপি বাঁ পুথিতে ৪ এক ধবনের নকশা অস্থিত 
তইত, যাহা অতি-অপংকরণের জন্য বিখ্যাত। 

মধ্যযুগে গ্রীষ্টীষ শিল্প অনেকাংশে প্রভীকধমী | শাবীর- 
স্বান সম্থদ্ধে উদাসীন দুটিতে অঙ্কিত রুশ অন্থশ্দর মভযাদেহ 
পির মানবাজ্সাব প্রতীক হিসাবেই গৃহীত তই “| 

ইহা বাতীত, আইকন বা কামনিমিত ক্ষ তক্তাও 
উপব অঙ্কিত ধর্মীয় চিত্রও মধ্যযুগের শিল্প-এশ্বর্ষেব বিশেষ 
সম্পদ। 

বেনে্সীস-- বাইজেন্টাইন চিত্রবীতির বৈচির্যহীন ছাচ 
হইতে পাশ্চান্া চিত্রশিল্পের এক্ডতিলাভের প্রথম দ্বিধা গ্রস্ত 
পদক্ষেপ ইটালীয়ান শিল্পী জোভান্সি চিমা বুয়ে-র (23180 
01098186১ ১২৪০-১৩০২ থ্বা) কিযৎপবিমাণে মাণবিক 
ও বাস্তবান্তগ শিল্পকর্ম। 

চিমাবুষে-র শিষ্য জোত্তে-ব ( ১২৬৭-১৩৩৭ খ্রী) চিত্র- 
শিল্পে এই প্রবণতা গুলি আর ও নুম্পষ্টৰপে গ্ররতিকলিত হইল । 
মধাযগীয় চিত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পটস্ুমি কেবল একটি 
শ্বরর্ণাম্মক স্বপ্ন স্থান জুডিখা থাকিত। জোক্তোব চিবে- 
পটভূমিতে, আধুনিক পূঠিতে যথান্গপাতবিশিষ্ট না হইলে ৪ 
বৃক্ষ, লতাগুক্সাদি, পবত ও জস্ক-জানোয়াব নানা পঙের 
সমাবেশে উপস্থিত । অপর একজন সমসামমিক শিল্পী দি 
বুয়োনিন্সেঞ দুচ্চো-র (101 3001)10566100 [000০010) 

আন্রমানিক ১২৬০-১৩২* শ্রী) চিত্রেও স্বাভাবিক 
গতিময়াভা দ্রষ্টবা, যদিও জোনোর ন্যায় উজ্জল রঙের 
বাবহার নাই । বেনেন্ামে মানুষের ধাক্তিগত ক্ষমত।, 
দেহিক কপ ও বুদ্ধির এশ্বয স্বীকৃতি লাত করিগন এবং 
এ ষুগের শিরে তাই কেবল দেব-দেবীর আত্মার প্রকাশ 
নয়, ব্যক্তি-মান্থষের সৌন্দর্যের রূপায়ণ গুরুত্ব পাইল। 
মধ্যযুগীয় বাস্তব জগত পরিহার-প্রবণতার বিকুদ্ছে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বেনেসীসের শিল্পীরা প্রাকৃতিক 
জগতের সৌন্দর্ককে তাহাদের শিল্পকর্ষে স্থান দিলেন। 
সর্ধোপরি, রেনেসাসের শিল্পীর! প্রাচীন গ্রীক ও রোমান 
পুরাণ ও শিল্পশৈলীর পুনবাবিষ্কার করিলেন, যাহার ফণপে 
তাহারা মানবদেহের আকারের এবং নৈলগ্রিক সৌন্দর্যের 
প্রতি সত্ব দৃষ্টিনিক্ষেপে সক্ষম হইলেন । 

চিন্রকল! 

মধাযুগে সমাজে ও শিল্পীদের জীবনে গির্জা তথা 
আলষ্টানিক ধর্মের যে আধিপত্য ছিল, পঞ্চদশ শতকে 
ব্যবসায় বাণিজোর বিষ্তারেব সহিত ইওরোপে ধনতত্ত্বের 
উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মে আধিপত্য অনেকাংশে শু 
হইয়াছিল এবং পূর্বে যে শিক্পী গির্জার প্রাচীরগাতে 
চিন্নাঙ্ষণ কবিয়া]! অপ্রকাশিতনামা হইয়া! বিস্বৃত হইতে 
স্বীকৃত হইত, এ যুগে তাহার উত্তবসাধক ব্বকৃত শিল্পকর্মের 
সঙ্গে নিজের নাম চিহ্িত করিতে উদ্গীব। এই শিল্পীদের 
পৃষ্পপোষক আর কেবল গ্রীষ্টায় পুবোহি"ত নয়, মেদিচিব ন্যায় 
নব্য ধণতাগ্ষিক গোঠী। 

রেনেসীমেৰ এই দু্গিভঙ্গী সামগ্রিকরূপে পগুতিফশিত 
হয় সবগ্রম ১৪২১-২৭ গ্রীষ্টান্দে মাসান্চো-র (18580010) 
ফ্েস্কোতে। আলো-ছায়ার সমাবেশ) বিষ্য়প্স্তর অবস্থানে, 
মনগষাদেহের চিত্রায়ণে এব" ভাবাবেগের প্রকাশে ভ্রাহাব 
ফ্রেক্ষোগুলি তদানীন্তন দশকদের নিকট এক শুতনত্তেব 
আন্বাদ বহন করিয়া আনে। 

পঞ্চদশ শতকে উটালীব বিভিন্ন শহবে নান! ধণী 
পরিখারেব পুষ্ঠপোষকণ্চায় শিল্পচ্ টন্নতি পা করে। 
এক এক শহরকেন্দ্রিক শিলগোগিব ভিন্ন ধবনেব অন্থনশৈপী 
গিয়া উঠিয়াছিল। ফ্লোখেনম বেনেসীসের প্রারলিক 
সুগেব শিলের কেন্দ্ঙ্থল ছিল । হহ গ্রধান শিল্পী ছোক্দোব 

শ্ল্লিকীতিণ কথা পুব্ইে উলিখিন হৃহয়াছে | পাড়য়া, 
বোলোঞা ও ভেনিল (9008) 1)910179. ৪ ৬6171০০) 

-এব ন্যাষ উত্তর হাটাললীযান শখপগ্তপিব শিগ্পীণ। শিষগদুষ্যেব 
চিন্নায়ণে ন্মপূব পাবদখিতা অজন করিষাছিপেন। বিশেষ 
করিয়া ভেনিমের শিল্পীদেন চিপে বুছেব বাখহাবের 
তৃখনা সমসাময়িক শিল্পকর়্ে দর্ণ৩। জোভান্ি বেলিশি 
( 310%2701 93০1111) ১৪৩০-১৫১৬ গ্রী), ভিত্তোরে 

কার্পাচ্চো (৬1110:6 09190০10. ১৭৫৫-১৫২৪ শ্রী), 

জোর্জেনে দা কান্তেল্ফাস্কো (0510181006 132 025061- 
80150) ১৪৭৮-১৫১১ গ্রী) প্রভৃতি ছিপেন ভেনিসের 
বিখ্যাত শিল্পী | 

ক্রয়শঃ এই সকল শিল্পীদের চিত্রকর্মে অস্কিত চিত্রগুলি 
বাইবেলের নায়ক-নায়িকা হইপেও, অনেক স্বাভাবিক 
হইয়া উদ্ভিল ও সাধারণ জীবনের নারী-পুক্ষের 
হ্যায় স্বচ্ছন্দ হইল। পুরাণের ঘটনা বণিত হইলেও, 
বিষয়বস্ত ও প্রাকৃতিক দ্রশ্ঠ বাস্তব জগতের ঘনিষ্ঠ 
হইয়া দেখা দিল। এই নিয়মের কিছুটা! বাতিক্রম 
অবশ্য বতিচেলি (396৮০6111)-র চিত্রকর্ম । চিত্রের 
২০ তিনি একটি অলৌকিক ভাব আঁনিতে সচেষ্ট 

লন। 

৩৪৬ 



চিত্রকল| 

হাই রেনের্সাস (রেনের্সীমের পরবর্তী যুগ ও 
শপুদশ শতাব্দী), শাপীরস্থান সন্ধে পর্যাপ্ত জান, ত্রিমাত্রিক 
আকার গঠন এখং পৌরাণিক ঘটনার চিত্রণে মানবিক 
দৃষ্টিভঙ্গী, এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের টুডান্ত উৎকর্ষপ্রাপ্তি ঘটে 
হাই পেনেসাসের যুগে । পঞ্চদশ শতকের শেষ ও ষোডশ 
শতকেপ শুরু পেওনাপদো %1 ভিঞ্ি (১৪৫২-১৫১৯ শ্রী), 
মিকেপাঞ্জেণে। (১৪৭৫ ১৫৬৪ খ্রী) ও 4ধেইল (১৪৮৩- 
১৫৭ খ্রা)- প্রেনের্সাসের এই বিখ্যাও নযার শিল্পী গীবনের 
উন্মেষের যুগ। 

চিত্রে আকারের স্ধমঠা এব" পটভ্মি ৪ পাপ্রি- 
পাশ্থিকের সহিত তাহাদের স'গৰতিস্থাপনেব প্রশ্ন এ যুগের 
শিল্পীদের নিকট অঙ্কনশৈলী-সনান্ত প্রথান সমশ্য। ছিল। 
হহার লমাধাণকরে প্রায় প্রতিটি শিন্নীহ নিজদ্ব ধারাঞযাধী 
বিশিষ্ট অস্কণগীতি স্ব কবিক্লান্ছিপেন। অনি উন্নতন্তরে 
আকারের হসংগঠনে, বশেষতঃ মহনীষতী এ মাওম্বরপশ 
কোণণ্ ঘটনার (৮£ণে। খাফাইল ৪ মিকেলাঞেলে 
পাণদশী। উজ্জশ বর্পেব বুহৎ একতানে এব আলো- 
ঘাখার ম্ঙ্া ভাণ তেনিসের জোজোনে, টি হপিয়ানো, 

(771101017) ১৪৭৭ ১৫৭৬ খ্বী) এখ অগ্যাগ্তবা দক্গ। 

প্রাচীন গ্রীক াকমের সথঠাম গঠানব প্রভাবে এব হেপেনিক 
পুথাণের দেব পেবার পুনশাবিগ্কাবের উৎসাহে অস্কি৩ 
শিল্পকে নাগ্রেণা মান্েএগ (1০৭ 10011060009, 
১৪৩১-১৫০৬ খ্বী। ব সখ্দান অনন্থীকায । 

এই সনবেহ হপশোপের অপর এক প্রান্তে, চিরকলার 
পক্ষে বুগান্ঞ্চাব্ী এক অঙ্কন মাধাম আবিক্ক ৩ হহ্যাছিল , 
ফান্এইকৃ (৬০) 7৮০) আডদ্ধয ফগাপ্তাযে পকচধশ 
শঙকেখ শুরুতে প্রচপিত জল কিংবা গদের শবিবতে 
তপের সাহায্যে প৬ ব্াবহারের গোডা পঞন বণেন। 
গেট (015৩1) ) এর গির্জা পুজাবেদিব কাষ্ঠধপকে 
অঙ্কিত “দি আ্যাডোরেশন অফ ধি লাা্প? গয়েবাট খান- 
এহক ও ন্ বান-এহকু ণর চিনুশিল্পের সবশ্রেষ্ঠ শিদশন। 
কণিষ্ঠ ইয়ানেএ চিনের বৈশিষ্ট্য ছিল ধৈনন্দিণ জীবনের 
বাস্তব চরিত্র ও ঘটন1। প্রকৃতপক্ষে তিনি আধুনক 
প্রতিকতি-শিল্প এবং ঘরোয়া চিজের জনক | হটাপাব 
ধাধা হইতে ম্বতন্থ এই বাস্তবধর্মী অঙ্কনশৈলীর পরবর্তী 
ধারক বোখের ফান-দব্ ভাইদেন্ (৮০৪৪০ ৮) 4০1 
ড/০5৫017, ১৪০০-৬৪ খ্রী) এবং মেমৃপিং (15161011178, 

১৪৩০-৯৫ গ্রা)। 

সমসাময়িক মুগের জার্মান শিল্পে বেখার মাধ্যমে হৃম্পষ্ট 
যথাধথতা প্রধান হইয়। দাড়াইয়াছিপ। ইটালীয় ও য়েমিশ 
চিত্রশিল্লের ডের এবং আপোর জাজপ্যমানতা৷ জার্মান 

[চত্রকপ। 

চিত্রে দেখা যাঁষ না। আল্বরেখ্ট ড্র (155০2 
19016], ১৪৭১-১৫২৮ শ্রী) এবং হান্স শুল্বাহন 
(79103 [70196], ১৪৯৭-১৫৪৩ শ্রী) এ যুগের 

জামানীব শ্রেষ্ঠ শিনী | রেখাপ্রিধহার জগ্তই কাঃখোদাই 
এব" অগ্ত ধাতুর উপর হুমম খোধাহ কাষে জামান শিল্পীরা 
কুশলতা অজন করিয়াছিলেন । জীবন-মৃত্যুর কাপ দশণ 
বিষঞাচ্ছ্ল দিকগুলিহ ডর (যেমন তাহাব কাঠখোধাহ 
আপকা।লিপ্ন বা হলখাহন । যেমন ভাহার ডান্স 
অফ ডেথ নামধেয় চিএাবপী )কে সবাধিক 'আকুণ্ 
কবি 5। 

হটাপার বেনেসাসের যোডশ শতকের প্রধম কষেক 
দশকে সর্বশ্রেষ্ঠ শি্ীদের চিরে যে কঠোর সুবমতা এ 
স্থবিস্য্রূপে গঠিঠ আকারের স্থিতিশাপতা দেখা ঘাম, 
কিছুকাণ পরে তাহাব পবিবতে একজ্গাতাী৭ সি ভাব 
পধশতাব উপ্দাপ্ত গতিময় অস্কনপীশি ব। ম্যানা।ণঞ্শ 
দেখিতে পাবা গেল। মন্রন্দেহের অঙ্কনে মা হপেশর 
সকশন, প্রতি্তিতে মুখ ভাবের আদ্রতা এব সগদুশ্ে 
নদা সচুডের ঢেডবের চাঞ্চণ)। বা আশে বড লিপ 

প্রকম্পন ইতা।ধির অভিধঞন যাকোপো তি্চোলেত 
( 70001১09  ]11/01৩000১ ১৫১৮-৯৪ গ্রা) «৭২ এল 

গ্রেকে। ( 0] 21০০০, ১৫৪১ ১৬১৪ থ্রী) প্রতি চিত্ের 
প্রধান বোশষ্ট্য। 

ম্যাপাএজ্ম এর পণবতী পর বাঝোক | এই পরবে 
পুববতা ধাণাব উচ্ছনতা কিছু পরিমাণে সবিন্স্ হহল। 
বারোক চিএকপাধ মাকাণ স্থিাশিশ্চল নহে, তাহ গতিশল 
এনং সদ] পপিবঙপশীস। বেলেমাতেব গাথাপ্তিক চস্ছে 
যে শগিবেঞ্টশের আবহাতষাঁ ছিল) ভাহা পিকে 
অসাম শুন্য, দুরে বিশীখমান প্রঞ্কাত হহল বাগোক চিত 
খবাশষ্টয। ম্যাণারিজ্ম ৪ বাঝোকেব পাথকা গতি 
হক এব অনেক মমযই উভখ ধারার প্রতিশাথব 5ত্রে 

ছই ই সহাবঙান করে বা একে অন্থতে [বশীন হহযা 
যাথ। বারোকের অখ্ান্য সমসামাযক শংী ইটালীর 
পাওলো ০৬ক্োনেসে (05919 ৬ 5191১6১৩, ১৫২৮ ৮৮ শ্রী) 

ম্পনেব তেলাধকেথ (৬৩1৪১০৪০৩০১) ১৫৯৯-১৬৬০ এ) 

এবং জবা গার্ের ধবেন্জ (২৪৪১১ ১৫৭৭-১৬৪০ এ )। 
আলো ইসা ও রঙে সুক্ম মাঞজার মাধ্যমে জকাশিত 

ঘনত্ব ইহাদের চিত্রকষেব বৈশিষ্ঠা। 
সপ্ুর্দশ শতকে উপরি উত্ত প্রথণতাগুপির ধারক 

হঙ়াগ্ডে রেমত্রাণ্ট । [50011913409 ১৬০৬ ৬৯ গ্রা), 

স্পেনে মুখীল্যো (80:2110, ১৬১৭-৮২ শা) এবং 

ই'ল)গে হোগার্থ ( 98200), ১৬৯৭-১৭৬৪ গ্রী)। 
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ফরাশীবিপ্রব-ভিক্টোরীয় যুগ: বিশ্লবের পুবক্ষণে 
ফরাসী দেশে ছুই ধরনের চিত্রাঙ্কণের ধার! প্রচপিত ছিপ। 
প্রথম ধারাটির প্রতিনিধি 1 আতোয়ান পয়াতে। (0691) 

£১000176 ড/৪00৪০১ ১৬৮৪-১৭২১ শ্রী), ঝ বাধিস্ত 
পাতের (06817) 3910566 0901১ ১৬৯৫-১৭৩৬ শ্রী) এ 

ফ্রাসোয়। বুশে ( দা17501১ 13000101, ১৭*৩-৭৯ শ্রী) 

ইহাদের চিত্রকপায় বাজসতা ও পারিষদ প্রতাতির সাড়স্বর 
দিনলিপি পাওয়া যায়। ঝা বাপিস্ত শার্দশা (16০81) 
13820015066 010910.10) ১৬৬৯-১৭৭৯ থ্রী) ও ঝা বাপতিত্ত 
গ্রোোড় (02912 041)01566 6026১ ১৭২৫-১৮০৫ গ্রী)-এব 

চিজ অপর ধারাটির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে 
হোগাথের শিল্পকর্মের বিষয়নস্বর স্বায় সাধারণ মামুষে 
বাস্তব জীবনধাবাই প্রধান । 

ফরাপী বিপ্লবের পর ফালের শিল্পীদের শিল্পকপায় যে 
প্রবণতা! প্রকাশিত হইল তাহা ক্যালিসিজ্ম নামে পরিচিত 
একজাতীয় নির্ধম নিয়মানগত্য তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য | 
পুরাকালের রোমান নেতাদের বেশভৃষায এবং তাঠাদের 
কঠিন মুখভাবেব অচহকরণে সমসাময়িক যুগেব ফ্বামী 
বাক্তিদের চিত্রায়ণের বীতিও প্রচপিত হইল । এহ ধারার 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ঝাক লুই দাভিদ ( 18000065 1,0001১ 

[08৮14 ১৭৪৮-১৮২৫ গ্রী)-এব ওথ অফ দি হোরেশিয়। 
(০0917 ০11৮5 17014), 'নেপোলিয়নের আল্পস 
পবতমাল। নতিক্রমণ প্রতি চিত্র ক্লযাসিক্যাশ খীতিএ 
কঠোর বিশুঞ্চতার চূড়ান্ত নিদশন। 

১৮১৬ ্রীষ্টাবে বু” রাগগোঠীব পুন:গতিষ্ঠার পর দাতিৎ 
নিবাণদত হন, কি ক্লাসিক্যাণ পীতির ধারককপে তাহা 
শিষ্য ক) গান দমিশিক আগ্রেস (0০0) 00501১ 

10901017710066 [17%165১ ১৭৮০-১৮১৭ গ্রী) প্রতিষ্ঠা অর্জন 

করেন। ক্ল্যাসিকাল রীতি অন্যায়ী রেখার শ্রদ্ধতাব 
উপর জ্যাগ্রেস সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করিলেন। 

ক্যাসিসিজ্মের এই উচ্চ তারে বীধা মহাকাবীয় প্রবৃত্তি 
ও আকারের শীতল ভাগসাম্যের বিরুদ্ধে তৎকালীন ফ্রান্সে 
রোম্যার্টিসিজমের একটি স্বতন্ত্র ধাবাও কার্ধকব ছিপ। 
ইহার প্রবর্তক ছিলেন তেয়োদের ঝেরিকো (17০901:2 
0911080411) ১৭৯১-১৮২৪ আরা) এবং ফের্িনাদ ভিক্কর 

আঝেন (60100810 1০001 08216, ১৭৯৮ ১৮৬৩ 

ত্রী)। ইহাদের চিব্রকর্মে ভাবপ্রবপতার উচ্্বাদে এবং এক 
ধরনের নট বাস্তববাদী ঢঙে অহ্কিত মানব ৪ জীবজন্ত নৃওন- 
রূপে প্রদশিত হইল। ছলা-ক্রোয়ার বিখ্যাত চিত্র “লিবার্ট 
গাইভিং দি পিপপ' ১৮৩০ শ্রীষ্টাকে পারীর রাস্তায় 
বিপ্লবের একটি দ্ৃশ্টের বাস্তব রূপায়ণ। রোমাটিক 

৩৪৮ 

চিন্তরকগ৷ 

শিল্পীদের চিত্রে ক্যািক্যাপ চিত্রের বেখ।সবন্বতার পরিবতে 

রঙের জাজপামানতা। একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

এই সময়েই, নিনগগচিন্ঞ বা প্রাকৃতিক দৃণ্তে চিত্রাঙ্কণের 
চচা পুশঃপ্রচলিত হয়। ফ্রান্সে কোো (০০৫9%, 
১৭৯৬-১৮৭৫ শ্রী), মিপো (11116, ১৮১৪-৭৫ গ্রী) 

প্রভৃতি শিল্পী4 চিত্রে গ্রাম্য জীবনের প্রাকৃতিক দৃশ্া ও 

সারপা প্রতিষপিত হইপ। ইংল্যাণ্ডে জন কন্স্টেব্প 
( ১৭৭৬-১৮৩৭ গ্ত্রা), টমাস গেন্স্বারো। (১৭২৭-৮৮ গ্রা) ৪ 

উইলিয়াম টার্নার ( ১৯৭৫-১৮৫১ শ্রী) প্রভৃতির প্রাকৃতিক 

দৃগ্ঠোৰ চিত্বে পোম্যার্টিশিজ মের ছায় পা দুখা যায়। 
অব্য ফাঁন্সের বাহিরে বিপ্রবী বোম্)ার্টিসিজমের 

সবশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্পেনে গোইয়া (005৪১ ১৭৪৬- 

১৮২৮ শ্রী )। 

ইংল্যাণ্ডের চির্রকলার সমসাময়িক যুগে বোমান্টি 

সিজ মের চা বহুপাংশে সাহিতাপম্পকিত ছিল। ৬্হশিয়াম 

রে ইহার সবশ্রে্ঠ শিপন । আব কিউ পরে, দান্তে 

গয।বিয়েশ সেটি (১৮২৮-৮২ খা) ব নেওৃহে প্রিক্যাথেলাই? 

পাধাবনুভ-এএ শিপ্পচচাক় পুশ্থাগপুখকণে বোমা।টিক 

উপাখ্যানেব চিতায়ণের প্রচেঞ্ঠ। দেখ। যার । এহ গাগা 

৬হাশয়াম হোলমাশ হাট (১৮২।১৯১০ খ্রা) এব, 

এডওয়ার্ড বান জোম্প, (১৮১৩ ৯৮ শ্বা)এর খপ 

রোম্যান্টিক কাব্য ব। গল্পের ব্যাখাকৰ চিএ । 
উনাবংশ শঙাবী 5 চিজকণা জগতের 

[বঙিন্ন আন্দোলন, উনবিশ শঠাঙধার হ৪গেোপ 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাণ এব মর্থনোঙক ও বাঁজনৈতিক 

পরিবতনের দ্বারা মান্দোপিত হহযা।ছণ | হহাপ প্রাওমণন 
তধানীপ্তন শিপ্পক্লায় বিন প্রথণ তার মধ্যে দেখা যায়। 

উনবিশ শতাবীর ফ্রান্সে কিছু কিছু শলী পাখি 
পার্বিক জগতের ধরিদ্র মাফের জাখণের প্বপাএণে সচে ৩ন 
তানে মনোণিবেশ করেশ এবং গ্তাচরপিজম বা ঙাববাদ 
নামে একটি বিশেষ ধারা এই সময়ে স্গ্রাতিত হখ। মিশো 
তাহার “দি সোয়ার, খা গগ্িণাগ” ইত্যাদি চিত্রে গ্রামা 
রুধককে পায়করূপে নিবাচন করিয়াছিলেন । গ্যন্তাভ কুৰে 
(089508%2 0080১০0 ১৮১৯-৭৭ খ্ী)-র চিন্নকর্মের 

কৃষক ও মজুরের আপাতদুষ্ট কুরূপ এবং মধ্যবিত্ত জীবনের 
স্থপ দৃগ্ঠাবলী আমলে পূধবতী ধুগের অতিমাত্রায় কল্পনা- 
প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াপ্ধরূপ। অনোরে দৌোমিয়ে 
(7078015 108010121 ১৮০৮-৭৯ খ্রী) তীহার তীক্ষ 

বিদ্রপাত্মক চিত্রশিল্পের দ্বারা লমসামযদ়িক যুগের 
অনৈতিকতা৷ ও দরিদ্র মানুষের ছুঃখকষ্ট প্রকাশ করেন । 

শিল্পজগতে ইহার পরবর্তী গ্রকতবপূণ আন্দোলন 



চিত্রকল। 

'ইপ্প্রেশনিজ্ম' নামে পরিচিত। এই '্মান্দোলনের প্রথম 
পর্ক্ষেপ ১৮৭৭ গ্রীষ্টান্দে একটি প্রদর্শনী, যাহাতে ক্লোদ 
খোনণে (00150196 100150 ১৮৪ *-১৯২৬ শ্রী), ওগ্যুস্ত 

রশোয়াপ (00১০০ 1২017081) ১৮৪১-১৯১৯ শ্রী), 

কামিয়য পিস্সাঞ্ে (09101116 71559010১ ১৮৩১-১৯০৩ 
ঘ্রা), এদ্গার দেগ (5.0£91 106£৭১১ ১৮৩৪-১৯১৭ শ্রী) 
প্রভৃতির চিত্র গ্র্দশিত হইরাছিল। মোনে-অঞ্কিত একটি 
চিত্র হহতে এই গোঠিটির নাম ইদ্প্রেশনিস্” বহিয়। গেণ। 

ব্যঞ্ি'গত মস্কনশৈলীর নানা পার্থকা থাকা সত্বেও এই 
গোষীচুক্ত শিল্পীদেপ চিত্রকর্মে অন্ততঃ কিছুকাপব্যাপী 
ক্ষেকটি একজাতীয় হবণতা পক্ষা করা যায়। ইম্দ্রেশনিস্ট 
শিল্পীদের জগতেণ মুখ্য নারক-_ আলে | দিনের বিতিন্ন 
সময়ে এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত একই বস্তর ছায়াপাত 
প্পাষণের জন্য প্রযোজনীয় পের ব্যবহারে এই শিল্পীর 
মনোনিবেশ করিয়াছিশেন | আনলো-ছাযার বিশীঘমানতা 
দেখাহবার জন্ত একটি বণ্তপ পার্বতী ছায়াও বিতিন্ন 
মাছকে কযেকটি মুন বু সন্ধিপ ছারা দেখাশো হইত। 
'লখ ৩ বাজাকলাদীদের হায় খাবা কোনও স্থির বিষয়বপ্বণ 
পুঙ্খান্তপুহ্খ িমাতিক চিঞারণে উৎসাহী ছিলেন না) ধর্ণনীখ 
বিখযেগ এক দশ সাধাবণ ছাপ গ্রপ্থত কখিখা আশো- 
হায়ার দ্রুতগামী পাবিবঙণ গ্রধর্শনের পরাক্ষাতেহ তহাবা 
মাধব মনোযোগ । প্রঠিটি ফুপ-পতা পাতার 1ণখুতি 
বি€বএার পবিবতে একটি বৃক্ষেব সমগ্র অবধণের উপর 
শুরুত্ব পঙডিখাছিশ। ধিনের বিশিন্র সমষে তাহাব পিিশ্র 
গণস্থাগী বপেব কিছুট] হপ্রিত তুলির গ্রলেপে হুষ্ট চিত্র 
কমেই হম্পেশনিধের সাঞক্পা | 

মূল 6 বাধহাব কথার হখ্রেশনিপ প্রবণতার চুড়ান্ত 
ধপু পমেনটিশিজ্ম' | হহাব প্রতিনিধি ছিলেন ঝঝ স্তোবা 
( 3৩০৮০১ ১৩৪৪০ ১৮৫৯ ৯১খা ), ইনি ভাব টানেব 
পিবতে বঙেও ক্ষুদ্র মু বিশু সমাবেশের দ্বারা চিএ গঠন 
করতেন। 

ইত্প্রেশনিজ্মের 'সব/বহিও পরে নানা ধবনের ঝৌক 
বিভিন্ন শিল্পীর চিন্রকর্মে দেখা গেল। পোপ সেল্স।ন (1১3০1 
0০625218106, ১৮৩৯-১৯*৬ খাঁ) বর্ণনীয় খত খত ও 
গুঞ্ভাবত প্রদশনে বেশি উৎসাহী ছিলেন। এইজন্য 
সেন্কানের অঙ্কিত প্রাঞ্ততিক দৃশ্ঠ বা প্রতিক দেখিণে 
বণিত বিষয়ের অন্তঃস্থ অসি, মজ্জা বা কক্কাপও যেন 
অন্থভব করা যায়। পৰবর্তী যুগের পিকাসোএ কিউবিজ্মের 
পূর্সথরী বল! যায় সেজ্ানের অন্কনশৈলীকে । 

ইন্প্রেশনিজ.ম হইতে এক্সপ্রেশনিজমে বা অভিব্যক্তি- 
বাদে পরিবর্তনের প্রতিভূ তিন্সেপ্ট ফান্খোখ (৬17০20 

চিত্রকণা 

৬৪ 398), ১৮৫৩-৯০গ্রা )। নিজ প্রচণ্ড ভাবাবেগ 
প্রকাশের তাগিদে বিষয়বস্তুর পত্রিচিত আকারের পরিধ তন 
দেখা যায় ফান্-খোখের চিন্ে। রডের অতি উজ্জল্ের দ্বারাও 
ফান খোখ, তুলুজ লোহেক (0010096-1,8110020, 

১৮৬৪-১৯০১ গ্বী), জার্দানীতে বূকে (3100০) গোষা 
(১৯০৫-১৩ গ্রী) এব নবএয়ের এড্ভা্ড মুঙ্খ (8420 
1001)61), ১৮৬৩-১৯৪৪ শ্রী) অহ্িব্ভিবাদেব প্রবণতার 
প্রকাশে সচেষ্ট ছিলেন । 

এই প্রবণতার অপর এক প্রতিনাৰ বলিয়া পোপ 
গোগ্যা ৮৭৪] 0800891)১ ১৮৪৮ ১৯০৩ খ্রা) কেও বর্ণন। 
ক41 যাম। তাহিতির আদিবামীদিগের জীখুনর চিত্র 
গুপিঠে আকারের সরপীকরণ ও রচের ওজ্জল্য গোগ্যার 
শিল্পপীতির বৈশিষ্য | 

বিশ শতঙাবী বিংশ শতাব্ধীর শ্ল্লিক পার বিভিন্ন 
পবীক্ষা-নিখীক্ষাকেহ আধুণিকাতা বা মডান ইজম বপা 
যাইতে পারে। যও প্রকার শির্পবশা ওর ক্মবিকাশ এ শঙকেব 
প্রথমার্ধে ঘটিয়াছে, ফোভিজ্ম্ই (40519) ভাহার মধ 
সবপ্রথম | ১৯০৫ খ্রাষ্টাঝে মালি (৭০১২০) ১০৬৯- 

১৯৫৪ খ্রা) গধুখ শিরীপ্বে এক প্রদশনীতে এই পীতি 
সমাপোচকদের পুষ্টি আকধণ কবে। বার্তিগত মঙ্কদশৈলীণ 
পার্থকা সত্ডে, ঠই।ব| সকলেই খাধী বিখাধী থঙের নকশা- 
পচন) উজ্জশ অভিবাক্ি5ক রেখা ও বণের ব্যবহার এবং 
বান্তবের যখাযখ বূপায়ণেব £চ্প্রাব্জনে একমত ছিলেন । 

আবিমাতিস ব্যতী৩ এই ধারার অনান্য গতিনিধি_- দরুা 
(11911, ১৮৮০ ১৯৫৪ থ্রী), রাউল ছ্যাথ (1২৪০৪! 

1)']ঠি, ১৮৭৭ ১৯৫৩ গ্রা), এ্ামিষ্ক ( ড110117015) 

১৮১+১৭৫৮তী) গ্রত্তা 2 প্রা সকলেই মণ র৪গুলির 
কুশন সমাবেশের ছাবা দ্বিমাত্িক সমহণ্ধমী ইমিকে 
নাপোকি ত কাযা চিত্রাঞ্ীণ করিতেন । 

কিউবিজয এহ শতকেব ত্বিতীয গ্রকত্বপূণ শিল্প 
জাগতিক আন্দোলন । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহাব হুত্রপাত হয়। 
ঝঝ/ত্রা্চ (3601৩১ [3180৩১ ১৮৮২ খী-) "বংপাথলো 

পিকাসো (02619 01০৪১৯০, ১৮৮১ শ্রী )কে হহার আঞ্ছা 

বলা চলে । কিউবিজ্মের ইতিহাসকে তিন ভাগে বিতক্ত 
কর] চলে সেজ্ানের প্রভাবের পর (১৯০৬-০৯ শ্রী), 
বৈশ্লেষিক পব (১৯১০-১২ শ্রী) এবং সাংঙ্লেষিক বা 
সমগ্ব্ধী পব (১৯১২-১৪ গ্রা)। সেক্ানের দ্বাবা 
উৎসাহিত হইয] ব্রাক ও পিকাসেো। আকারের ঘনত্ব গুকাশের 
জন্য জ্যামিতিক ঘন ক্ষেত্র ও কোণের শরণাপন্ন হইলেন। 
গৃহ, আসবাবপত্র, বাগ্যবন্ত্র, ফুলদানি প্রভৃতি যেসব বস্তুকে 
জ্যামিতিক আকারে রূপাস্তরিত করিয়া পরীক্ষা] চালানে। 
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চত্রকণা 

যায়, প্রথম দিকে, তাহাই কিউবিস্ট চিত্রকণাণ বধ 
ছিপ। 

কিউবিজ্মেকর খ্রিতীয় পবের স্থত্রপাত মন্ুয্যখৃতিৰ উপর 
পরীক্ষা প্রথণতা হইতে । এই পরবেন বৈশিষ্ট) পণরচিত 
আকঞাবের আও ভাঙন ও ব্ূপাস্তব এবং যুগপৎ বাওন্ন 
ভঙ্গী দেখাহবার গ্রয়াস, একই বগ্তর বিঙিনন গ্রিক 
হইতে দুই অ.শের পমাবেশ, যাহা «শে মনে হইহ৩ বগুটি 
ভাডিযা গিষা তাহার আত্যন্তবীণ অগ্থাধি প্রকাশিঠ হহয় 
পড়িয়াছে। 

কিউবিজ মের তৃতীষ এ শেখ পর্বে খুান গ্রিস (0097 
0115) ১৮৮৭ ১৯২৭ খ্ী) এ কেনা শেঝের (561119150 

1,৮67, ১৮৮১-৯৫৫ শ্রী) এগ সাঞ্য অশশ্রহণ এহ 

ধারার চবিত্র পরিবতিত কিন এবং পুবৰণী পৰে 
ব্বধতঙ পারচি৩ আকারের অংশ বিশেষের সাদখ্বা রঙপার 
পরিখতে, অকেভপূ। বাঞনাখয় ছু মাকারকে প্রা 
ন্খারক চিহ্নকপে বাবহারের বতন হইশ। 

১৯১৪ খ্রীষ্টাবে প্রথম মহা ,দেএ ুত্রপাতে কিউবিহ্ষের 
প্রবতকদের গোষ্ঠী ভাঙখা গেশ “ব" শিল্পীবা নিজম্ব ধারা 
অন্ুযাথী স্বন্ব শ্পিকধোশপু বহিপেন। 

আর এবটি শ্বপ্প চালস্থাপী আন্দাশশ “নিউচবিজ আ, 
(১৯১০ খী)। ইহাণ প্রধান উদ্দেখ। *শ চলিষু হাব 
প্রতিটি পধায় পর্ণন বরিয়া গতিকে রূপদান ববা। 
মার্সেল ছুশী (145156] 13051১4000৯ ১৮৮৭ খী ) এব 

জাকামে! বাল] 10709592009 139118) ১৮৭৪ ১৯৫৮গ্রা )-এব 

কঙক চিত্র এহ ধারাণ ডদ।হর্ণ। 
বাস্তব জগতের বা ধস্তর নিখুত বপাষণের ঝোঁক 

ত্যাগ করিয়া শিক্পীর 'অগ্তনিহিত ভাবের গবাশ বা বস্তর 
অন্তনিহিও কাঠামোর কপাখণের যে গুচেছ। গত শ হকের 
শেষ হহতে শুক হইয়াছিণ, তাহার চুঙাপ্ত পযাষ 
আবস্ট্রক্টি ৭ বিমৃত শিল্প । হুহার প্রধান ছুই প্র্ভি 
ভামিলি কান্দিন্স্কি ( ৬4511 [9770105155 ১৮৬৬- 

১৯৪৪ গ্রা) এবং পাঁট ম্ডিয়ান (016৮ 119000977) ১৮৭২- 

১৯৪৪ শ্রী) বিমৃত চিএবীতির ।ছুহ গ্াাগ গ্রথওক। 
কাশ্দিন্ক্ধি বিৃত খেখা ও রঙের ছণ্দোবদ। বিন্তাসে 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । শিক্পীর অজ্ঞাতেই কখনও 
কখনও এই বিহৃত রেখাগুলি ফুণের অথ পণ্গিচিত আভাসে 
বা সাদৃশ্তে পরিণত হহত। অপর পক্ষে মগ্ডমান ও 
তাহার শিল্েরা বাস্তব কৃতি পইগাহ পরীক্ষা শুরু 
করিলেন। তাহা! কোনও বুক্ষের পরিচিত আকারকে 
কুরিয়া কুৰিয়া তাহার দেহ হইতে সাদৃশ্ঠেপ সমস্ত 
চিত €লাপ করিয়া, বিষৃ্ীকরণের শেষ ধাপ, মাত্র 

চিন্রকগ! 

কয়েকটি রেখা ৪ কোণের মমাবেশে আনিয়া উপস্থিত 
করিতেন। 

খিমৃত শিল্প বাস্তবকে বর্জন করিবার চুড়ান্ত পর্ধাষে 
পৌছিবার অব্যবহিত পরেই ইওরোপের চিত্রকলায় এক 
নৃঙন ধরনের রোম্যান্টিক আন্দোণণ শু* হইল যাহা 
স্থবরিযাপিজম নামে পবি৮৬। ফ্রযেড গ্রন্ৃতি 
মনোবিজ্ঞানীদেথ আবিষ্কারের ছারা প্রভাবাম্িত হুহয্পা 
মোজে। দি কিবিকো। 10109111001 00111700, 

১৮৮৮ শ্রী ) এবং সাল্ভাদখ দাপি (১৭15240: 
[08]1) ১৯০৪ শ্রী) যে সকণ চিত্র অঙ্কন করিয়া- 
ছিপেন তাহাতে বাস্তব জগতের কিছু আকাবের নিখুত 
ঞপাখণ থাকিত) কেবল তাহাদের বিশ্ময়জনক, অনেক 
সমন উদ্তট সান্ন ধ, অবটেতন মনে এক বপ্তব সহিত 
অন্ত বস্তব বা 'অন্রুশবের অভধঙ্গকে বা বোন মনে। 
ভাবকে প্রতীকপে প্রকাশিত করিত । দালি 4 চিত্রে 
ঠা খবা খডি খা দেখাজ ম'পলি৩ মহিল। বা চাষের 

পেযাশার * 1 হহতে একটিমানাবন্মাবিত নযন £ ইতি 
চিত্র হব্-পিয়'শিজ্মের পাগাচত নিদশন। 

এহ প্রসঙ্গে “পাল রে (৮21 ১16৩১ ১৮৭৭৯ 

১৯৭ গ্রা)র শাম স্মতব)। মনের খে॥াপবে ঝখধানের 
ভণ্য ভাহার চিত্রে 2& আবারগুশি, 46 এ বেখাব সবল 
গতিমণ সমান্বশওা জন্পা বানর শিবাগত হই প্রাথ 
প্রগীকধমী হইযা উঠিধাছে। 
দ্ধ ] ৮, [00৩06970005 07090501175) 

“01076 ৮/014, ৮০1০ 17111004010 1993, ৬৬1111707 

01001, 30, 7716 01201006০01 ৮15 15940151993 । 

[১০]] 22001521, 39105 07201700114 5 ০৬৬ ১9০11, 

1963 

হম বনে পাধ্যায় 

ভারতীঞ চিত্রকপা ভারতে প্রস্তগধুশীয চিজকপার 
অতাব পাই। ম্ধ্যতাথতের বিশ্ব ও বৈমুর অঞ্চলে, 
পাধগডের সি হনপুর (9081)9008) গ্রামেব নিকটে) 
উওর প্রদেশের মীজাপুর জেলায়, মধ্য প্রদেশে পশ্চিম 
অঞ্চপে, বিশেষতঃ বেতোয়া ৪ চঙ্থল নদীর কণ্টকগুম্মা কীর্ণ 
উপত্যকায় কয়েক শত চিত্রসমন্থিত গুহাবাস আবিষ্কৃত 
হইম়াছে। এই মসকপ গুহাচিত্রকে মধ্য ও নব্য 
্রস্তরমূগীয় মনে কর! হয় এবং ইহাদের সময় গ্রীষটপূর্ব ৬০৯ 
হইতে খ্রীস্তীয় ৪০* পর্বস্ত ধর! হইয়াছে । এই সকল গুহায় 
মানুষ ও নানাবিধ পশুর চিত্রই বিশেষ প্রাধান্য পাভ 
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চিত্রকলা 

করিয়াছে , বহু ক্ষেত্রেই তীর-ধনুক, বর্শা ইন্যাদি অক্্ের 
সাহায্যে বাইসন, মহিষ, পীলগাই, হরিণ প্রভৃতি পঙ্ত- 
শিকারে শিবত এক বা একাধিক ব্যক্তির এবং কোণও 
কোন স্থানে হস্তী, ব্যাঘ্ব ও গণ্ডারের চিবের সাক্ষাৎ মেণে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লাল পাথরের গ্রভায় গ্রপ্তত রঙে, 
কাটা গাছের সরু ডালের কলমে চিনগুলি অস্কিত হইযাছে। 
চিত্রগুপি ছিমাত্রিক, বাস্তবান্থগ ৭ গ্রাণশভ্িসম্পন্ন | 

প্রস্তবযুগীষ চিত্রকপার পাশাপাশি ( সিন্ধু সভ্যতা নামে 
পরিচিত ) ভারতের তাম প্রস্তর মুগের চিরকলার কিছু 
পরিচয় মহেঞ্জো দডেো, হরপ্লা, লোখাল ও কালিবাঙ্গানে 
প্রাপূ চিত্রিত মৃত্পান্ধে দেখিতে পাগয। যাষ। শ্রীগ্পূৰ 
তুতীষ সহশুক হইতে ছিতীয়্ সহশ্রকেএ প্রথম পাদ পখন্ত 
বিড়ত কলর এই সকল মৃৎপাত্রচিত্রে গ্রধান5ঃ পশু-পর্ষী, 
শত ধুক্ষ এবং বন্ত্রবুননণন্াত শকশার সাক্ষাৎ পাএয়া যাখ। 

এহ সভ্যতারই মীণগুপিতে প্রাপু নকশাগ্তপির সহিত 
মু্পা চিরে প্রাপ নকশার সাদ পক্ষণীৰ এবং উভয ক্ষেত্রে 
গাধান্য লাভ করিধাছে এমন ণকশার অন্ততম হহুণ 

মঙ্ধখপ নত 
মধ্য হারতে শবগুজা-র (১8000) ) ঞামগড 

পণত্ণে যোগমারা গ্ুহাগানে প্রাপ্ত চিত্রই সবপ্রাীন 
এঠিহাসিক চিবকাপ চিঙ্িত হইয়াছে | এই গুহাচিবেব 
গণম পর্ধারের চিএগ্রলিকে খ্রাষ্টপূর প্রথম শতকর সু 

বশিণা শ্বীৰার কৰা হহখাছে। গুহাগান্দেন এককেন্দ্রাভিমুখী 
চিরি৩ পা।নেপগুলিতে এখনও স্থাপত্য, পশু ও মভষের 

রূপ এব এই সকশ প্যানেলের প্রান্তে গান্ছে মত্স্য, মকর 
৭ অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর অল*'কবণ দেখা যায়। 

অঞগ্ার প্রাচীনতম চিত্রিত গুহ] দুইটি (গুহা মংখা। ৯ 
ও ১৯) গ্রায যোগীমারা গুহার সমকাপবতী ১ উহ আন্ু- 
মাানক খ্রীষ্টপূ্ প্রথম শতক হইতে গ্রীষ্টাষ প্রথম শঙকেব। 
এই গুহ] দুইটির চিত্রাবপীও অবলুধ্থির পথে, তবু হৃহারা 
নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভাবতীয় চিত্রক্পার অধিকতর গুকত্বপণ 
প্রতিনিধি । এই চিন্রাশীর বিষষবস্ত বৌদ্ধ । এই দুইটি 
গুহার চিত্র প্রাচীন ভারতের ব্রাসিক চিত্রপীতির প্রথম 
দুইটি । বর্ভতৃলতা ও ঘনত্ব স্থগিতে, গত্িশীলতার সধশারণে 
এবং ভিত্তির গভীরতা হইতে উপরিভাগে চিত্রিত খগ্তর 
ক্রমাগ্রসরতাষ চিত্রগুলি সমুন্তািত। নম এবদ্ধভাবে 
পৃথক পৃথক দৃশ্থে কাহিনী বিবৃত করিযা এবং নর-নাঁবী, 
পশ্-পক্ষী, লতা-বৃক্ষ ইত্যার্দিকে ঘনসন্গিবিষ্ই করিযা ইহার! 
সমকালীন ভারত ও সীচীর তোরণ ও রেলিং-এব 
ভাস্কর্ধকর্মগুলিকে স্মরণ করায়। 

ভারতীয় চিত্রবিদ্ার বিশেষ গ্রাচীন যুগের নিদর্শন ন| 

চিত্রকলা 

পাওয়। গেলেও অজণ্ট' গুহায় অস্কিত পু যুগের চিবপ্তপি 
দেখিয়া এ কথা নিঃসন্দেহে বল! যায় যে উহ। সে বুগেব 
ভাবের যাই উজ্জল শ্ল্িকর্ম | 

এগুলির বিষয়খন্ত বৌদ্ধ, হবে ম্তাযান মতের খলিয়া 
এ যুগের চিরে বুদ্ধদেবের অব্যব দেখিতে পাগুয়া যাষ। 
পদ্মপাণি 'অবপোকিতেশ্ববের কক [দয় চিকটিতে ( হা 
ন" ১) কিংবা বিপুপক।য় বুদ্ধের সমীপবন্ভী খাথপ ও 
যশোধবার চিন্রটিতে ( গহন ১৭) মাননিক তার ভার 
বিশেষ পবিশ্যুঢ । 

অঞণ্টাব শ্ল্পী শ্রেষ্ট হুন্দপীকে যে মনোযোগে চিব্ি 
করিযাছেন দরিদ্র ব্রাঙ্গণও ঠিক গ্মনরূপ মনে।ফোগেহ 
তাহ'র ভলিকায অঙ্কিত হষইঘাছে (গুহা নধ ১৭)| 
এ সকল চিহের কোনদ স্থানেই নর-নারীব সমাবেশে 
কচিহীনণ্তা বা ব্েদকব কিছুই লক্ষা করা যায পা, 

বর” সবব্রই এক উচ্সাঙ্গের পবিশ্দ্দদ দটিগোচর হয। 
অধিকথ্থ চিন্গুপতে শাঙ্্োভ মুদ্রা 2 ভিঙ্গীর ছাবা 
ভানেব অভিব্যক্তি সন শন্ষ্য কবা যাষ। 

বস্তব সংগ্কাপনায ও খিশ্বামে পুবযুগেব ছবির তপনাষ 
এ যুগেব ছবি অধিকতর জটিল ও উন্ন 5 পধাধেব। শিল্পী 
[ৃশ্বের পর তষ্তা নিববচ্ছিন্নভাবে অবতানণা করিষ। ৮শকেব 
মনকে গধিকতব রুই বরিতে পারিযাছে | 

বাঘ পহার ( %হ। ন” ৪ ৪ ৩) চির শৈশীর বিচাবে 
অজণ্ঞার দ্বিশীয় পখাযেপ চিনাবলীর সমগোীয | বাঘ 
গুহা চিত্র অধিক তর লৌকিক “ বিশেষভাবে বাস্তবান্গ 
এবং হহাতে মে মানবিক শোক তাপ ৪ দ্বুঃখ আনন্দ 

চিদ$ হইয়াছে নাহ সম্পূর্ণভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ, যদি৪ 
বা গুহাচিজেব বিষয ও বৌদ্ধধঞ্গীশ্রযধী। বিগ্ক ইহাতে 
অজণ্ঠা-চিধাবশীব অনিবচনীয় বস মাণুরদ নাই | শোক- 
শন্থপ্ নারীব ছবিতে (গুহা শং ৭) চিত্রকরেব ধক্গতা 
বিশেষভাবে গুতিভাত হইযাছে। 

বাদামীণ গুহ[মশিপ্টি ( প্রহা নং ৩) বৈষব দেবতাকে 
উতৎ্সগারুত (৫৭৮ খ্ী) হইপেও ইহাব চিতগ্রপি শৈব- 
বিলয়ক মনে হয, ইহাদের মধ্যে লশাপেক্ষা গুত্পূর্ণ 
চিত্র হই শিব পার তীর বিবাহ” । বীতি ৪ মাক্রিকেব 
বিচাবে বাদামীবর গুহাচিয় অজন্ট] « বাঘ গুহাচিকের 
সমগোতজীয় হইলেও শৈলীব বিচারে উহাব স্বাতক্কয 

অন্রধাবনীয। ইহাতে খত়লাগ ও নমনীয়তা অধিকতর 
পরিষ্ফুট এবং অজণ্টার রেখা অপেক্ষা! বাদামীব বেখা 
অধিকতর কমণীয়। 

অজন্টা, বাঘ ও বাদামীর ক্লযামিক' চিত্রণীতির বিশেষ 
লক্ষণ হইল : রেখা ও বর্ণের বতুতা সৃষ্টিকারী প্রয়োগ 
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এবং বহিঃ-বরেখার প্রবহমান ও ছন্দোময়, সতেজ ও নমনীধ 
চবিত্র। এই লক্ষণপ্ডলি প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় 
চিত্রকলার সর্বাপেক্ষা! প্রভাবশালী ধারাকেই চিহ্নিত করে। 
সুদূর দক্ষিণে মাদ্রাজ রাজ্যে অবস্থিত পিওনবসাশ-এগ 
জৈনমন্দিরের চিত্রাবলীও এই বীতিতে রচিত। গ্রপ্পবব্ী 
যুগেও দাক্ষিণাতোর এলোরার কৈলালমন্দিবে (গ্রীষ্টায় 
৮ম শতক ), তিরমলধপুরমের বিষ্ণমন্দিবে (খ্রীষ্টায় ৭ম 
শতক ), কাঞ্চিপুবমেখ কৈপাসনাথ মন্দিরে (শ্রীষ্টীয় ৮ম 
শতক ) এবং তাঞ্চোরেখ বুহদীর মন্দিরে (গ্রীষ্ীয ১১শ 
শক) প্রাপ্ত চিরাবলীতে এব আবও স্ুম্পষ্টকপে ১০ম 
হইতে ১৩শ শতকের বালা, বিহার ও নেপালের বৌদ্ধ 
পুথি-চিত্রণে এই ক্লাসিক চিরলক্ষণপ্তপি বিছ্যমান। 
ভারতীয চিত্রকলার সামগ্রিক বিকাশে এব বহিরভারতে 
তাহার সম্প্রসারণে এই লক্ষণগুলি বিশেষ শুকত্বপৃণ। 

মধ্যযুগে এক নুতন শারতীয চিজাদশ দেখা যাধ , 
কোন৭ কোন৪ শিপ্প-এতিহসিক মনে কবেন, মধ্য 
এশিয়ার যাযাবর জাতসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে ইহা উত্তর 
হই ভারতে আনে । সেজন্য ইহাকে সাধারণভাবে 

নর্দান বা িদ্দীচী” প্রভাব বলিয়া চিহ্নিত করা হইযাঞ্ছে। 
এলোরায় এ স্ুদৃণ দক্ষিণে চোল ভাক্কর বূপাদশে রচিত 

চিত্রাবলীতে এই শৈলীর শ্ষ্ট চি গ্রাপ হইশেও 
পশ্চিম ভারতে গুজবানের জন পুথিচিরে এই মধাযুগীয় 
চিত্ররীতির পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। এই পুথিচিন্্ণ 
সাধারণতঃ দ্বাদশ শতাব্দী গোডায সুচিত হইয়া পঞ্চদশ 
শতাকীর শ্ষে পর্বস্ত চারি শত বৎসরের ৪ অধিক কাল 
ধরিয়া! গাথমে ভাগপাতায় এব* পরে (চতুর্দশ শতাববীর 
মধ্য ভাগ হইতে) কাগঙ্জে জেন ধর্মারিষ্ঠানসমূহ ৪ 
শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতাঘ বহুল পরিমাণে শঙ্গি" হইয়াছিল। 
বিশেষতঃ মুসলমান-আক্রমণের ফলে মালব, রাজপুতানা ৪ 
গুজরাতের পুরধাঞ্চলের চি্রকরগণ সুদূর কাধিক়াওষাড, 
ইদ্দর, আবু, অচলগভ, ছুংগারপুর প্রভৃতি স্থানে জৈন ও 
হিন্দু শাসকদের 'শাশ্রয় লাভ করিয়া জেন ধর্মাধিষ্ঠান- 
সমূহের তবাবধানে পুথিচিত্র রচনায় ক্রাত্তী হন। এই 
পুথিচিত্রগুলি সর্বদাই ক্ষত্রীকারের এবং সেই কারণে 
মিনিয়েচার চিররূপে পরিচিত । ইহাদের সাধারণ ক্ষণ : 
বর্ণ ৪ রেখা প্রয়োগের চারিতিক সমতলতা, বেখার 
স্চ্যগ্রতা ৪ তীক্ষতা, অবয়বপমূহের ছিমাত্রিকাতা এব, 
সবশেষে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরচণায়, বিশেষতঃ কনুই, 
হাটু, নাক ও চোখের ক্ষেত্রে, কৌণিকতার প্রয়োগ । 
গ্র্জরাতী পুথিচিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ হইল প্রোফাইল 
বা সাচীকৃত যৃখাবয়বেও ছুইটি চক্ষুর উপস্থিতি ১ অর্থাৎ 

চিত্রকলা 

পশ্চাতবর্তী চক্ষুটিকে 9 মুখাবয়বের বাহিরে লইয়! রূপদান 
কর1। 

চিত্রভূমিকে কষেকটি গুরে, উপর হইতে নীচে কিংবা 
পাশাপাশি ভাগ করিয়া চিত্রবিগ্কাস সংগঠিত কর! হয়। 
মূল ছবির চারিদিকে পশ্ত-পক্ষী, লতা-পাতা, ফুপ ও 
শানাবিধ জ্যামিতিক অপংকরণেব সমাবেশ দেখা যায়। 
এই সকল অল্করণে এবং মুলচিত্রেব বিন্যাসেও একটি 
বিশিষ্ট রীতি লক্ষণীয়-_ ্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও বাস্তবাস্ু- 
গতার অভাব প্রা সবর। গুজরাতী পুথিচিন্রণে অন্যান্য 
বর্ণের সঙ্গে ্বর্ণবর্ণেব বহুল প্রযোগ উলেখযোগ্য | 

পুথিচিত্রণগ্রসঙ্গে পূব ভারতের বাংলা, বিহার ৭ 
নেপালেব বৌদ্ধ পুথিচিত্রগুনির কথা ৭ বলিে হয়। ১*ম 
হইতে ১৩শ শতাম্ষীর মধ্যে এচিত পাল সেন যুগের এই 
সকপ চিত্রে ভারতীয় 'বর্যাসিকণ বীতির ছন্দোময় রেখা 
এবং বর্ণ & রেখাখ বতুতা স্ুম্প্ট। সেই কাপণে, 
ক্ষুদ পটে ইহারা অজণ্ট। ও বাঘ চিনাদশের শেষ প্রতিনিধি 
স্বরূপ । 

ঈৈন পুথিচিত্রণেব পব ভাবাশীয় চিথকসার ইতিহাস 
যে ছুইটি চিত্রবীর্ত প্রা একই কাশে বিকাশ লা 
করিয়াছিল তাহা হই মোগশ ৭ বাজপুন বীতি | উত্দাশী, 
মোগপ পূর্ববতী মানবের খিলজী ( ১৪৩৬ ১৫৩. গ্া), 
গুজরাতের স্লত্তান (১৩৯৬ ১৫৭২ শ্রী) এব" জৌনপুবেব 
শাকি (১৩৯৪-১৪৭৯ শ্রী) শাসকদের ম্বপীনে বচিও 
কিছু চি পাগ্ুযা গিযাছে | "তাহার ফলে নুতন একটি 
চিত্ররীতির (স্থুলহানী বা আঞ্গনী ) অশ্তিতেব সম্গান 
পাওয়া গিযাছে। যষোডশ শতকের হুচনাঞ মাশবে চিন্বিত ৪ 
ইয়া অফিস লাইবেরিঠে রক্ষিত নিমতনামাব চি্াৰপী* 
স্পতঃই স্বত্ব এক চিত্রধারার ( যাহ] সন»: ৩২ঞ।লীন 
পারস্য চিত্রধারারই সমগোতীয় ) সাক্ষাৎ পায়]! যায়। 
মোগলদের পূর্বেই পারশ্য চিত্ররীঠির প্রভাব এ দেশে 
স্থচিত হইয়াছিল-_ এ সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ অমূলক নহে । 

স্বোডশ শতান্ধীব মধ্য ভাগে পারস্য হইতে ভারতে 
প্রত্যাব্নকালে মোগল সম্রাট হুমায়ুন ছুই জন পারসীক 
শিল্পীকে সঙ্গে লইয়া আসেন (১৫৫৩ গ্রা)। তাহার পুত্র 
আকবরের ( ১৫৫৬-১৬০৫ গ্রী) যুগে মোগল চিত্রপীতির 
ভিত্তি স্থাপিত হয়। আইন-ই,আকবরী হইতে জানা 
যায় কালমাকের ফাবরূক, নিরাজীর আব্দ,ল সামাদ, 
তাত্রিজের মীর সৈয়দ আলী প্রমুখ শিল্পী আকবরের শিক্পী- 
সংস্থায় কার্যরত ছিলেন এবং এই সকল শিল্পীর পূর্ববর্তী 
কর্মস্বানের উল্লেখ হইতে জানা যায় পারশ্য চিন্ররীতির 
কোন্ কোন্ শৈপী মোগল চিত্ররীতির উপর প্রভাব বিস্তার 
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কবিয়াছিশ। আফবপ বহু গস্থেব চিহায়ণ কবাইষাছিলেন। 
বিভিন্ন শিনীর অঙ্কিত ণকটি প্রত্কিতি স গহ আ্যোলবাম) 
স্িনি স'বঙক্ষণ করিধাছিপলেন | কচনাম পাপশ্য পীত- 
সঞ্জাত হইলেও কাশকাম মোগপ চিধপীঃ পারশীক 9 
ভারতীব চিনবপাখ সশ্েষণগাত চিনবীত্তিকপে বিকাশ 
পাও কবে। ঘই কাবণে ইভান তন্দো-পাবনীক? বিশ্ষেশ 
যখার্থ। আকবাবব অলীনে বর্মবণ বু ব্নীব মধো 
বসণ্য়ান, দল প্যান্থ, বপেশ্ুদাস £ণুখ হিন্দু শ্মীও বিশেষ 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। 

জাহাস্পীরের পাজাকাশে (১৬০৫ ২৭ থ্রী) মোগল 
বীন্িব চবম উতৎ্কর্ণ ঘটিযাতিণ। জাহাঙ্গাৰ চিবকশানু 
বিশ্েক্ ছিলেন এব হাতার শখীনে শিনীগণ শিকার, 
গ্রমোদ, বনাতাজন « শুশাণা “বি ছবি এল বিশিন পেশাখ 
শিমুল বাাদর "গা খা আঙ্ধন কবেন। বিশেষ *, 
গষ্প[প্য পশু পক্ষী, লশা-পু” ইতঙগাদিব প্রক্কতিবাদী চি দর 
প্রি তিনি পিশষ উংতাহী ছিন্ি। যেসকল পশ্খ পক্ষ 
“হাপধর দ্বুাপা শা ও বণাঠাশাব পণ সমাটিকে বিশষ 
আবু বর”) তাঠাাদাব চর সমাঃ অদ্ধিত ৭ বঙ্ষি 

হইত 1 পাদ ১নভব ছিশেশ এজাশীঘ চিজরলচনাষ 
লাশ ।থাবপশা | পাণাঙ্গীতাব আনলশেহ মোগল শিশীগণ 
ই্কপাপা চিরকিল।? মম্পণ* আনলেন এন খন হইতেই 

মেগা তে ববিপ্রশি* বাশ গ শিষণকে বিষযবপ্থ 

চ্সাব অধিকনধ দা হশানর প্রবণতা দেখা যাষ। 
গ্রাীপথ বিস্খপৃন্থবর অন্পবশন এই সময হইতে মোগল 
চিত্রম্পছী। শোহাগী/রর «গে মোগণ চি*“রীতি সঙ্ধান্ত 
মোগণ * বান"|ত মমা পাদ্র পটপোষকাল 7৮ কবিষা 
সমধিক বিকাশ প্রাপু হয । শি্পীগণ অভিণাত বাকিদের 
সন্মূথে বসাহযা মনা শাহাদেব খসডাব সাহম্যে তিক্ত 
বচন করিশ1 শিমশিষ জনগ্রিষ 2 'মজন করেন। 

শাহজাহান আমল (১৬২৭ ৫৮ খী) মোগল স্থাপন 
চরম উতকধ পা করিলে” চিনকলা প্রাণশর্ডি ব ব্মখাব 
৪ রীতিবদ্ধ শা জনিত দোষে শিখি দক্ষতা এবং বাঁ তথা 
বন্ধমমাবেশের বিশিষ আডঙম্বব সত্বে৪ মাডষ্ট হইব পড়ে। 

ঠ&াহাব আমলে শোভাখা ধা, শিকার, বিখাহ ইও)দি 
'আডগম্ববপূর্ণ বিষষবস্ত চিনেব সঙ্গে সঙ্গে সাধু ও সন্ভদ্র 
প্রতিরতিবও 'মাধিকা ঘটে। উবঙ্গজজেবেব *।সনকালে 
(১৬৫৮-১৭০৭ ঘী) মোগল চিপ্রপীতিব অবনতি জ্রত"ব 
হয় এক তিনি চিআসংস্থা তৃলিয়া ছিলে (১৬৬৫ শ্রা) 
শিল্পীগণ প্রাদেশিক শামনকতাদের দববারে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। অযোধ্যার নবাবেব পৃষ্ঠপোষকতাষ পখশৌতে 
মোগল চিবীতির একটি বিশেষ কপম বা রীতি গড়িযা 
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দঠে। অষ্টাদশ শহকেব শেপাববি মোগল বীশ্চি কোনও 
ঞ্মে টিকিধা থাবিলেন উনবি'শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে 
পাশ্চাবা চিখীতিব সাতে অণল্প হম। 

মোগল চিতকলাব পণ শাহাব বাস্থবাচগতা এব, 
বিষয় ও বচন। পছ্ছিতিৰ বৈশিষ্টা । «্ভ চিববনপাম প্রধান তই 
মোগল শাসক ৭ ভাতাদের অমা শের বিলাসজ্জীবন 
আগ্পপ্রকাশ করিয়ছে | ঘচনার প্তকীণনা * প্রথিকৃতিব 
চপরিব্রহ্থঙে মোগল শ্ল্ীর বিশেষ দক্ষত পঙ্সদীসু। 

বাজশ্বাণব মধ্যযুগায় মামন্ত পাজাদের দল্বারগ্রণিএ 
পুঈপোষক তা উদধপুব, চিত্োে, বিকানীর, জ্যপুর ৪ 
ফোবপুরের ানপুত চিনীতি গ্রনাঙ কবে। কালএমে 
এই চিশীতি আবরণ প্রসার পাতি করিয! বুশ্সি, আলোয়ার, 
জযশালমীন, কিবণগড, কোটা এব মা7দদা0৪ ছডাইফণ 
পডে। যোডশ শতাঙ্ষীর শেধপাণ শ্চিত এই চিজবীনি 
অষ্টাদশ শতকেব শ্যফোবধি, এমন কি উনলি শ শতাব্ধীব 
প্রান্ত পন্ত বিছ্ধমান ছিল। বাজপুত চিনে গ্রধানতং 

৩ ০ প্রমমাগীঘ নমর বিষঘ 'অন্বিত হইযাছ | পুরাণ 
এব প্রচলিত গাথা হহতে আজ 5 উপাদান অবল্ক্ষনে এবং 
রাজপু'কছ শাসকদের আলেখা, যুদ্ধযাহ।) শিকাক) মুদ্ধ 
9৪ প্রণয় ইয়া চিত্র বচিত হইযাছে। আবও খলা 
যাঁঘ বাদপন চিরের পাবন্ছে রাগমালা" চিত্রগুলিৰ যে 
সমাবেশ দেখা যাধ তাহা ইতিহ*সে দুলভ। 

বাজপুত চিরবীনিব মাত্মপ্রকাশ ঘটিষাছিন মেবারে 
যোডশ শতকের শেব দশক হইতে সপূর্দশ *শওকব প্রথম 

ভ্রহই দশকে । এব চিত্রংলে বিশ্বস্ত, প্রা সমল, এই 
'আ।, শর ছবিওলিব সাদাসিধা বপ দেখ্যি স্বভাবতই 
মণে হয গ্রামীণ শ্লিধাবা হউডেই তাহাদের উদুব 
হইযাছে। একটি গান্বর্ণের পশ্চাৎপটেব উপর অশ্ব 
কোণবিশিষ্ট মনীম বেখার কপবন্ধনে এব” প্রতিটি রূপ- 
বন্ধনে এক এক একহারা বণেব প্রঙেপে এই চিনগুলি 
উজ্জ্রপ। মেবাবেব এই সকল চিনের প্রধাণ দুইটি লক্ষণ 
হত) রেখা ৪ বর্ণেব দ্বিমাধিকতা এবং প্রতিটি বর্ণের 
শ্বীরুত স্বাতস্থা। এই ৪ইটি বৈশিষ্ট্য পশ্চিম ভাবতের জৈন 
এ স্থশতানী চিত্রধারাতে ও পরিলক্ষিত ভয়, কিন্তু রেখা 
৪ বণের প্রযোগে রাজপুত চিন্তরকরগণ যে ছন্দোমযতা 
টি কবিতে সক্ষম হইখাছেন এবং ভাহাব ছারা যে 

গীতিকবিতা আস্বাদধানণে সল হইযাছেন, অপব ছুই 
ধারায তাহ। লক্ষ্য করা যায় না। 

সপ্তদশ শতাবীতে রাজপুত চিত্রবীতি বিভিন্ন কেন্ত্রে 
সম্পসারিত হইয়া এব মোগল চিএরপ।তির সংস্পর্শে 
আসিযা, অধিকতর সুম্তম কলাকৌশলেখ অধিকারী হয 
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এবং এই শতাব্দীর মৃধা ভাগে তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটে । 
প্পবন্ধে ও রেখাবিন্বাসের ছন্দোমধতায় আপন বৈশিষ্ট 
রক্ষা কবিশেও একালের বাজপুত চিন্ররীতিতে মোগল- 
প্রভাবজনিত বস্তরসস্থাপনের নাটকীযত1 ও বাস্তবাচগতা 
দেখা দেষ এব" ইহার ফলে সামগিকভাবে এই চিত্ররীতি4 
সমৃদ্ধি ঘটে । এই প্ীতিতে চিত্রের জমিবিভাজন, বণিকা- 
ভঙ্গ, বেখার ছণ্দোময় ৩1, ঝপবন্ধেব অর্থবহ শঙ্গিমা এব 
সামগ্রিকভাবে চিত্রতলে খিগ্বান্ত খর্ণ প বেখার সমাবেশ-- 
সব কিছু মিলিযা যে ভাব উদ্বোধিত হয _- তাহা মুণভঃ 
ব)ঞজনধর্মী, মোগণ শিল্পীর হা বিষযখমী নহে | 

অষ্টাদশ শতাঙ্দীতে মোগল [চনবীতির প্রভাবে 
রাজন্থানী চির ন্মাত্রিক তানিদেশক পশ্চাৎপট এ নিষগ 
গুরুত্ব না৬ কৰে এব" বাশপুত শ্ল্পীগণ প্রতকতিচি রণে 
অধিকতর মারুই্ট হন। উহ] ভিন্ন জখপুর ৪ যোধপুবের 
শিনীগণ মুঙ্খবিগ্রহ ও শির ঘৃশ্যের অন্ধনে অধিকতগ 
মনোযোগী হইয়া বিষয়নির্বাচনের দিক দিখা মোগল 
বীতঠির নিকট অধিকতব খণী হইয়া পড়ে। 

উত্তরণ ভারতে মোগল ও খাজপুঙ চিনরীতি যখন 
বিকাশলাভ করিতেছিপ, সেই সমযেই দাক্ষিাত্যেপ এপণ 
একটি বাতি মাস্সপ্রকাশ করে, ইহ] বওমানে দন্দিণী 
চিনরী নাষে পরিচিত । ধষোডশ শতকেব ধিতীয়ার্ধের 
প্রথম হইছ্েই বিজাপুর, আহ মদনগর ও গোপকোগ্ডা 
এব" পরব কালে হাধদ্বাধাদে যথাক্রমে আধিপশাহী 
(১৪৮৯ ১৬৮৩ হ্রী), নিজামশাহী (১৪৯ ১৬৩৩ গা), কুতব 

শাহী (১৫১২ ১৬৮৭ গ্রা) বশের এবং নিজাম উপ-ধুল্ক * 

আসফ্জাণ (১৭২৪ ৪৮ শ্রী) শাসনাধীনে পাবন্ত ও তুকা 
স্তনের চিদ্নকবদেব সাক্ষাৎ প্রভাবে দক্ষিণী ঠিএকলার 
উদ্ভব 9 প্রসার ঘটিয়াছিণ। পরে মোগন চিত্রবীতিখ 
সংস্পর্শে আমিয়। দক্ষিণী বীতি তাহাব দ্বারা প্রভাবিত হয়, 
অপরপক্ষে, দক্ষিণা গাতিব শিল্পীগণও মোগপ নীতিকে 
অপ্পবিস্তর গুতাবান্বিত কবিতে সক্ষম হইযাছিল বপিয়া 
মনে হয়। 

নাদির শাহের দিল্লী-লুগ্ঠনের পর মহম্মদ শাহের মোগল 
রীতিতে শিক্ষা প্রাপূ কিছু হিন্দু চিত্রকর পাঞ্চাব হিমালয়ের 
ছুরগয অঞ্চলের ছোট বড হিন্দু রাজাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ 
করে। ইহার ফলে, এই পাহাড়ী অঞ্চণের চিত্রকণার 
উন্নতি হয়। মোগপ চিত্ররীতি এব পুবপ্রচলিত রাজপুত 
চিত্ররীতির সংমিশ্রণের ফলে পাহাড়ী চিবকণ। ভারতীয় 
মিনিষেচার চিত্রের ইতিহাসে প্রমিদ্ধ। বাষোলী, গুলের 
৪ কাংডা_ এই তিনটি অঞ্চলে পাহাভী চিত্রকলার 
কমবিকাশে তিনটি সুচিহি্ত পর্যায় স'ঘটিত হইয়াছিল। 

চিন্তরকল! 

মোগল চিন্বরীতির অঙ্কপ্রবেশের বহুদিন পূর্বেই বাসোশীর 
রাজ কির্পাশ পাপ এর আমলে (১১৭৪ ৯৫ শ্রী) ভানদত্তের 
রচিত সংস্কৃত কাব্য 'বূসমঞ্জরী'র দেপীদাসকৃত চিএ্রাবপীতে 
পাহাড়ী রীতি হুএপাও লক্ষ করাযায়। সঞুদশ শঠার্ধীর 
সম দশক হইত অষ্টাদশ শতাবীর চতুর্থ দশক পর্বস্ত 
বধাসোলী শৈশীই ছিপ পাহাড়ী চিত্ররীতির প্রধান 
প্রতিনিধি । বাজপু 5 চিতরীতিব সবল খপ্তস-প্বাপন।, ঘন 
রঙের মোটা ব্যবহার এবং চি«ওপের ছ্বিমাধিক বিগ্াস-- 
এই চাখিত্রিক পক্ষণগ্তলি বাসোশা চিন্ধে পরিস্মুট । পাহাড়ী 
চিত্ররীতির দ্বিয় পনাষে৭ কর্মকেন্্র তইপ গুলের। 
গুদেরের বাজা গোবর্ধন সি" (আগ্মানিক ১৭৭৪ ৭৩ খ্ী)" 
এর অধা"ন বাণ্ত "শা মোগশপ চিএবীতিণ ভিশু চিঅকরদের 
ঘর] গুপেখ শৈশী সৃষ্ট হয একে প্রা ৩০ বব (১৭৪০ 
৭০ থ্রী) 5হ1 পাহাডী চির্পীঠ্বি %ঠিনিধিত্ব করে। 
গুলের শৈশীকে কা ডা পব পাহাডী চিরশেলী বাশধাও 
চিহি৩ বা হখ ) বণ, কী ঢ। শৈশীনত পনের শৈশীবহ 
চরম উত্বর্ধ ও পবিণতি পরিশশি * হয। আগ | চি 
ব্বরূপ নিসগের খাবহারও প্রতিকিচিণেব আপিক।১ ৮৭ 

'তশের বিগাস ও খগ্থসণস্তাপপায় তিনকজ ৭ “বশত 
বণ এ কক্মব বেখাব সমাবেশ গুলেব শৈলীব বোশষ্া | 

সসাব চাদ (১৭৭৫ ১৮২৩ খা ০৭৮৬ খী4া 

শঞ্ডিশালী কাড়াথনটি অপিকার কবিরা গাগাল 
শ্মাশয়েব সবাপেক্ষ। পবাএবশাশী নবপাঁ* হহয। পঠেশ 
এবং শি শের হইতে শ্লপীগণকে নিদ ধরবাব মাতিখ। 
পাহাডী চিএবীতিব এষ পুষ্টপোষাকর কমিক গ্রহণ 
কবেন। ভাহাব দাক্ষিণ্য শিমীগণ হিন্দু পুবাণ, বিশেণতঃ 
কষোপাখান মখলম্বনে চিরাহ্কণে র5 হণ। বি সখ্যা 
বিচারে, কি গুণের বিচারে কা ডা শৈশী কেবশ খে পাহাড়ী 
চিন্বীতির চরম উৎকর্ষ লাভ করে তাহাই নহে, মোগশ 
চিজ্কনাব অবক্ষযেব পর ভাব ঠীয় শিল্পয়নীধাকে স"রর্মণ 
৪ সম্প্রসারিত করিযাছে। কাঁডা শৈলী ধর্মশানও 
ভুমিকম্প পথন্ত (১৯০৫ শ্রী) এবং বিচ্ছিন্নভাবে তাহাব 

পরে? প্রচপিত ছিল। বপ্তস'স্থাপনের কৌশলে, বর্ণিকা 
ভঙ্গের মাভিজাতো এব রেখার ছন্দোমষতাষ যে অনাধাপণ 
রূপমাধূর্ব কাংড়। শৈলীতে অন্ুধাবণ কর! যায় তাহা 
রাজপুত ৪ মোগলচিনবীতির সংঙ্কেষণের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি- 
স্বরূপ। রাজপুত চি্ররীতির পক্বম্পরায় কাংড়া চিত্রের 
নারীরপে দৈহিক ও আধ্যান্মিক ভাবের এক সজীব সমম্বয 
ঘটিয়াছে। এই শৈলীগ শির্পীদেয বিশেষ কৃতিত্ব হইল 
বিষয়ৎস্্ ব্যতিরেকেও চিত্রতল, রেখা ও বর্ণের বিশ্যাসে 
তাহার! যে পারদপিতা ও সংষম দেখাইয়াছেণ তাহা 

৩৫৪ 



চিত্রকপ! 

সহজেই যে কোনও চিত্ররসিককে চি্রগ্ণের বিচারেও 
তৃপ্ করিতে পাবে। 

উনবিংশ শতান্দীৰ শেষ দশকে ই. লি. হ্যাভেপ ও 
অবশীজ্ঞনাণেপ নেততে নব্য ভাবতায় চি্কপার এক নব 
উন্মেষ ঘটিল। অবনীন্দ্রনাথ ৪ ঠাহাব শিযাদিগের প্রযত্রে 
নব্য ভাবতীয় চিরকশ। "অতি অনকালের মধোই, বিশ 
শঠাবীর প্রথম ছুই দশকে, একটি বিশেষ প্রাচ্য।দর্শ নির্ভর 
চিনবীতিৰপে গঙিয়। এঠে এব দেশে ৪ বিদেশে সমাদৃত 
হয়। এই চিন্ান্দোশনে £্চিবাশ মোসাভটি অফ পশিষেন্টাল 
আর্ট প্রতিঠানটির ভুমিকা ছিল প্র পূণ (হিপ্িমান 
সোলাটি অথ এরিয়েণ্টাল আর্ট ৪) অবন্পপ্নাথ কর্তৃক 
প্রবরিভ এই চিজবীতিতে দেশজ) দাপাশী ৭ মোগল তথ। 
পাবশীক চিধবীতিপ এক অসাধারণ স মিঅণ খটিষ। ছিপ । 
ইহ| তন্ন শিগীবিশেবের বচনান পাশ্গধ্য চিন্রবীতিণ 
অতিজ্তা ই কাধকণ হইয়।ছিল। অপশীশ্র-শ্খাগণের 
মপো নঘমাল বণ) অপিহুমার হাপদাব, শ্বেশুনাথ 

গঞঙোপাধাাধ, ক্ষিণপ্রপাঘ মজুমপা প্রমুখ শিলীহ হইলেন 
৭ চিরপীণব শ্রেঠ মাবঙ্গক | হিন্দু দেব-দেবা, পুপাণ, 
ম১।ক!ণা এন সমকাপাশ লাহিশ্েব চিনায়ণে ভাবতে 
[বানাব | নিশি গখচনাণ শবা আবঠীয় চিরকলা 
এবিশেখ পাণদশিনা লাশ কবে। বাশার পটচিনে? 
এঞ্নিঠি * *কি মন্দ শবনশীশনাধণ ছিশেন সচেতন । 

পবণ হী কাত নপলাল এই লৌকিক ধাবাতেও বহু চিথ 
£[কথাছিলেন। সামাগ্রকঙানে বিশ শতাবীর গ্রথম 
[৩নটি ধশক ধরিখ| শা তাবতীন চিএকপ। ছিপ ভাক্তীম 
[৮৪ক্ষনাণ রেট গুতিনিত্বি এব এই ধাপ অভিভ্ঙাব 
ভিডিতেই পব্নতাী চিধবাতিগুপি ইহ।বখ ইতিবাচক বা 
নেভতিপাচক ন্বীক্ষত্দানের মধা দিয় অগ্রপর হঈযাছে। 

এই শতাবীর মোটামুটিভাবে &খ দশকে চিহচচাখ 
নৃতনতর আদশের আবিভা খটে। ভারতীয় চিজ্কলাল 
মান্দোলনে যে সকল শিমী এই সময়ে বিশেষে অগ্রণী হশ 
তাহারা হঈসেন ববীশ্রনাথ ঠাকুব, নবা ভাব ঠীম্ঘ চিত্রকলার 
অন্ততম গুবতক গগনেন্দনাথ গাকুব ও যামিনী ায়। 
ইহারা আপন আপন পথে চিত্রকে তাহার নিজস্ব গুণে, 
বিষয় হইতে স্বাধীন কিয়া, বেখা ও বণের সংমিশণজাত 
একটি বিশিষ্ট শিল্পমাধ্যমর্ূপে গ্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রনী 
হুইলেন। ইহা ভিন্ন ১৯৩৩ গ্রাষ্ঠাঝে কলিকাতায় "মা রিবেল 
সেপ্টার প্রতিষিত কিয়া ভোলা চট্টোপাধ্যায়, গোবর্ধন 
আশ, অধনী সেন প্রমুখ শিল্পী পাশ্চাত্ত্য চিত্রাঙ্ষিকে দেশীয় 
ভাবনিভর চিজ্ররচনায় অগ্রণী হইয়া এ দেশে পাশ্চান্ত 
বীতিকে নৃতনভাবে প্রতিঠিত করিতে চাছিলেন। 

চিন্তরকপ! 

এই প্রসঙ্গে উদ্বেখ্য যে, এ দেশে পাশ্চান্তা 
চিত্রবীতির একটি ধারা কপিকাতা, বোনা ৪ মাদাছে 
তাহাদের শ্বত্রপাত হইচই চলিয়া আসিতেছিল। 
কশিকাতায় উনবি'শ শতাখীর শিল্পী অন্গধাচিবণ বাগচাব 
পরম্পরায় ইহ] বিশেষ করিয়। প্র্কিঠেচিএণে প্রকত পাড 

কবে । এই শতাব্দীব প্রথমার্ধে পাশ্চান্ধা শীতিতে নিসর্গ এ 
প্রতিকঠির বঙনায় যামিনীপ্রক।শ গঙ্গোপাধ্যায়) আআ ভুলটন্জ 
বন, হেমেন্দনাথ মভরমদাণ, লপি মোহন পেন প্রথখ শি 
বিশেষ পারদশিত1 প্রদশন করণেন। বাপার বাহিবে 
পাশ্চান্থা রীতিতে চিত্রাঙ্থণ করিয়। ধাহাবা কুহী হইমাছেন, 
তাহাদের অন্ততম হইপেন আমতা শেরগিপ। 
শিল্পী তাহার চিত্রে পাশ্চাত্য ইস্প্েশনিজম-দব সহি £ 
গ্রাচোর বিপুরতাব সংযোগে কিছ উদ্খেযোগা চিত্র বটনা 
করিয়াছেন । 

শা্ঘনিকেতনে ১৭২০ শ্রাঠাঞ্ধে নন্দলাল স্বাশীত।নে 
ঘমোগদানের পর হইত উহ] একটি প্রপন্থপন্ন শিগকেন 
কপে গড়িনা গনে। শন্দলাশ এব হাহা শিক্ষণ 

হীবাচ।॥ ছুগ।ব, খিশায়ক মানোলী) পমেক্ন।থ চঞ্ণ শা, 
শিনোপশিহাবী মুখোপাধাধ ৭ পামকিঈরু বেইজ প্রয়খ 
উাবতীথ শব্য চিএনীতিকে সমৃদ্ধ করিঘ। তোলেন ইহীব 
পথ দ্বিতীষ বিশ্বযুদ্দের সমযে, হতনতব মলাবোপ এ 
'আঙ্গজাততিক চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতা ১৯৩ 

খীষ্টাক্খে কষেকজণ শিগী ক্যালকাটা-গপ নামে একটি 
শিল্পা-সস্থা গঠন কণেন | এহ সগ্থাব শিপ্নীগণ চিদকলাকে 
দেশগ: গণা হহতে মঞ্ড কিয়া তন আন্গাতিকশাও 

পথে, সমকংপীন দি ভঙ্গীতে প্রতিঠিত করিতে চাহিতেশ। 
* বত কাল ই সংস্থাব অধিকাশ শিদীহ পাশ্গাজা 
দেশ হইতে শিল্প শিক্ষা গ্রহণ করিমা দশে সমকাপীন 

চিন্রপীততির চচাকে সন্রসাবিত কন্জিতে সহাৰতা 
করেন। দ্বিতীয় বিশ্বধুক্ধকালীন বালা ছু ও 
মহামাবীব পিপ্রেক্ষিতে অপব এক ধাব শিলপীগণ 
ধাস্তবধমী জীবনাশ্রগী চিএ বচনা ক বযা শিল্পী 
সানবিক কতঙবা পাপন কথেন। এই ধাবাণ জম] 
'আবেদিন, গোপাশ খোষ, চিনঞসা্দ ভটাচাষ, দেবরত 
গুখোপাপায় প্রমখ শিললী পথবতী কালে বিভিন্ন পন্থায় 
লাতন্বাধমী চিন-এচনাতেও পারদশিতা দেখান । এই 
প্রসঙ্গে নিসগ-চিত্র-পচনায় গোপাশ তাপের কতিত্ 
খিশেষরূপে উল্লেখা। যুদ্ধের পরবতী কালে এদেশের 
চির্রচচায় আন্তজাতিকতাবাদ এবং গাহাৰ অতিবান্তি- 
স্বরূপ খিমুর্ত চিত্রে অনুশীলন বিশেষতঃ প্রসার পাত 
করিয়াছে । 

“ই মহিলা! 
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চিত্রকণ! 

দ্র অসিতকুমাব হালদার, ভারতের শিল্প-কথা, কলিকাতা, 
১৯৩৯ ১ অবনীগ্দরন্াখ ঠাকুর, ভারতশিলেব ফড়ঙ্গ, কণি- 
কাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্ষ ১ অশোক মিত্র, ভাবের চিনকণা, 
কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্ধ ১ & [ 0০0010112১৬ 211)5, 

1101017 1217675,17000077, 1910-12, 4, 1 

(00120019551), 1211610 1১07005,020019, 

1916, ছু. 03, 79৬61] 17010) 5৩106165014 

7০8015, 10401, 1921 7 15 107 200 

ড/. 15014, 71562100100 17271061501 672 07274 

100515, 021010, 19১] , 025165810৬1, 1170707 

12271/17/ 17161 016 03768101১18012415 00510179901) 

1১০১৪, 1924, যব 0. :1৮151119, 5010165 0)174107 

140/716, 130100095, 19395 ১700৩100012 ১০০০5, 

115 1739£1% 09955, [40749151925] 0. সত, 

11077010901 4৮6, [01040175193], ১ ম02001501, 

4 98196) 0] 17১411%71 0% 0176 19০০০011010 

1937; 1৬60; 01091008027 1৬711005076 04277 

00725 7017 /25061 177110, ঠা ০4 00৭৫৭ 1949, 

৬. 10110112124 1911711, 1,004 901৮5 1953, 

ভিড, ডে. £১101)01, 00715601127, 17017000, 

1954 ; ৭1] 7014010091৩ 013, 13107 00120 6 

73811110100, 130101035,1958, ৯৮19৮ 0110, 
1৬167001 1১01110110, 1০৬ 10011), 1958, ৬.৩ 

£১1017010 11811010 17871700100 2 1316710 0124 1৩001, 

[.0907007, 1959 , 10109101090 00107417010, 13৮701 

চ৫0৮016, িতজ্ঞ 1০111, 1959 , 81101 10151000501 

8180 16210] 101)91015919, 16151211271 79771077হ, 
০৬ 10৩11), 19997 1 ১. 1২9770199৬৩, 134১010 

19211175, ০৬ 1001111, 193), 2৮10৮ 13191), 

11107 11010, 08100 0, 1960 , 0011111)11)911 

9617, ৫৫, 4৮417141796 72016 03019761) 79119 

1110, 7006 710৮7] 01 016 17৮41075০০৪ ০1 

01107601471, 02100005199] ১ 10980195 1)011৬ 

8170 13951] 0199, 1১০71011001 11110, 035175৬9, 

1963; 11816 22] 40804, ৩৭১ 1212%416 

(007/67771207079, ৬০1. |, [৩৬ 17211)1, 19১4, 

গাণাক 'ভঙাচাধ 

মধ্য এশিয়ার চিত্রকপ! মধ্য এশিয়া খপিতে 
প্রাচ্য-তুর্কীস্তাণ বা প্রাচীন কাশগরিযাকে ধোঝায়। এই 
স্থানে মরুবালু খনন করিয়] বনু প্রাচীন নগর ও বিহারের 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়! গিয়।ছে এবং উহা হইতে গ্রাষ্ঠীয় প্রথম 

চিত্রকলা 

সহশ্রকেব স্থান শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি বছু বিষয় জানা 
যায়। 

খামিযেন : কপিশ (কাঙ্ষিরিস্তাণ ) হইতে বাহ্ণীক 
যাইবার পথে অবস্থিত নানা জাতীয় বণিকের আবাদস্থল 
€ অত্যন্ত সমুদ্ধ দেশ। এই উপত্াকার পূর্ব ও পশ্চিমে 
হিন্দুকুশ পবঙগান্্ কাটিয়। শিমিত খু গ্রহামন্দির দৃষ্ট হয়। 
এইগুলিতে কিয়ৎপরিমাণে গ্রীক ইরাশী ও কুশান 
প্রঙাৰ লক্ষিত হইলে৪ গ্রধাব প্রাচীরচিনের খিষয়বস্ত, 
পরিকপ্ননা ৪ এচনাশৈণী গু সম্পরপে ভাখতীষ 
( “অজণ্ঠা? প্র )। র৯নাকান গ্রীষ্টায ৫ম ও ৬টি শতাব্দী । 

খোটান - প্রাচীন কালে ভাবতীষ সষ্যতা 9 বৌদ্ধ- 
ধধেব বিখ্যাত কেন্দ্র খোচানের চিনকলা ভাবতীয় 
প্রভাবাচ্ছন্ন । খোটাণ হইতে নিয়ার পথে দন উলিখের 
(1097091) ৬/1110) চিহগণি প্রায় সম্পরবপে বৈধেশিক 

প্রভাবদুক্ত ভাগতীয শৈলীতে অঙ্বিত॥ রেশমী বস্বের 
উপব আঞ্ষিত বঙজপাণি খুঠিব শ্ুশ ৪ প্গধু পারসীক। 
নিষ। হইতে দক্সিণবাহী পথে মিধাশের চিক *লাখ পবখে 
গ্রীক এ ভাণশীষ প্রভাব « পরবে (দন টম শঠাগী) 
চীনা ও ভিবৰশীয় প্রভাব শর্শিঠ ভয। কিজিলের 
(01211) গরহামর্দিণ গুলিকে শি উঠত খা ভাঙার মনৰ 
ববাহথখ। পার্পমীক, বোখক চীনা গুতাব কিনে 
এই চিত্রকণ!] হার শখ আদনে অধ্গাশিহ। তৃর্খাণ, 
তোধুক, চিকগান কোব।,। বাচা পঙাতি শানে 
বৌদ্ধ শির যে শিদশন পাণ্যা হা শাহ ভার শন 
ধম ৪ শিগেণ অনুপ্রেরণা এব পাধশীব শব ৪ বোমক 
প্রভাব থাকিলে উহা মুখা 2 চোনক | 

ভনভধাং, মধ্য ণশিষার পশিণবাহী এব, ৬করবাহী 
ছুই পথের স যোগ হণে চীনের পশ্চিম সীনান্তের প্রান্তে 
তুণ গা অবস্থি5। কালঞ্মে ণখনে বৌগ্ধ-সন্থা 
গড়িনা €ঠে ও ভারতীয় গ্রখান্যাণী প্রগামানিব ক্ষোদাত 
হয। তুন গ্যাং পধঠগার কগোব এপ আমহখ হণ্যাশ 
উহাতে প্রখমে মাটি ও পৰে চকমিশ্রিত কেগুণিনের 
প্রণেপ ধিথা পরবে আহাঠে গদেব সহিত রঙ মিশাইম। 
ছবি আকা হইঙ৩। এই অআঙ্কনরীতিকে ফ্রেক্কো না 
বলিরা টেম্পেরা বলাই সগত। চিএ্রাঙ্ষণে নানাবিধ 
রঙের ব্যবহার দেখা যান । উহার মধ্যে কোনও কোনটি 
রাসায়ণিক প্রতিষ্রিধার লে কাপক্রমে বিবর্ণ ও একাকার 
হইয়! গেলেও তন হুয়াং-এব শু আবহাওয়া এবং সংকীর্ণ 
গুহাপথ দ্যা অভ্যন্থরে র্ধালোক বিশেষ গ্রবেশ না কথার 
ফণে চিত্রগুলিগ বর্ণ বিশেষ পরিবতিত হয় নাই । তুন হয়াৎ- 
এর শিরীগা স্টেম্দিল বা পাউন্স-এব সাহায্যে মোটামুটি 
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চিত্রকল! 

আকৃতি আকিমা পরবে রঙ এ শমন্তান্থ সুক্ম কাজ করিতেন। 
তুন গগাণকে হাজাণ ধুঞ্ছের গুহাবলী বশা হয। এ স্থলে 
প্রায় ৫০০টি গুহামশ্রিবেপ ভিতব ৩০০টি আঞ্ষর্য ও 
চিত্জে শোভিত | ভিতবে সারিবদ্ধ শত শত খু্ধনুতি 
চিএিত আছে। উহাদের রচনাধাপ খ্রীষ্টায ৩য় হহতে 
১ম শঙান্দী। মুস্ামাণদের বৌগ্ধ নির্ধা$লেব যবে এ 
সকণ গুহামন্দির পশিত্যপ্ত হথ এব প্রাণ সহস্র বখসর 
পোকচণ্ুপ অন্তগালে গাকাৰ পর ওমানে এগ্ুণি 
পুণগাবিষ্ক৩ হইথাছে হব” ধা এখাখ সভ্যতা « চিক্ণার 

পিদশন দুষ্টিপখে আসিযাছে | শিপ্পেব ইতিহাসে তন হুযাং- 
এর গ্রহ্থাচিনগুলি স্মরণীয় । উহা প্রিকল্পনা ও মুঙিশাপ্ 
তাবঠীয় 501৭ চৈণিক ভাবধশ ও চৈনিক শৈলীব 
প্রাধান্য সহলেই পক্ষিত হয। প্রথম দিকে খুনৃতিতে 
চীনা প্রঙাব» অধিক খাকিশেও মব্য পথাবে ভাগতীয় 
পশাঁব আবিক তব । লাঠকের গন 2 বে ঘঠিশাস্থকে ও 
শল্ীগণ &নিকশানে শাবি 5 এ স্থবাঙ্গাঞ্ত কবিথা প্রথ।শ 
ববশিয়াছ। সাধারণ “৫ চিত্রুলিতে বিহিন্ন শৈলীব 

সশিশ্রণত লঙ্গিত হখ। 

কণ €যা এব কামকটি চিনে ছাযাতপ) বাতি বা 
বব গও টিকে গখাগের ছা] চশেডেও মডেল? ) 
মাক মাও মধ খা হহখাছে ১ পিআান্দেহে এই শশা 
ভাল « নদ গশ্চিখ হহতি আগঠ। তাং গে চাণাধা এহ 

শীত [দিনত তি আগ্তাগ্ত হবি গাকিলেও এভাবে 
[খা এক [ভান দ্যা দূব প্রাচোনান্াদশের বিপোধা 
বা।ণা পাবতী এগ বুক্ষতৃতিন চিহণ বা হীত অপৰ ক্ষেএে 
এই বীও পবিত্য ও হখ। 

এ প্ুবোণচন্দ বাগচী, ভাবত * মধ্য ণশিবা, বিশ্ববিধা 
৬০2 ৭৯, কলিকাতা) ১৫৭ বর্গাধ । 4৯৪৩] 91911), 

7 1,9%১৫111 31141815 7100103161150 1007৮06 

1707 04৫ 16111165 ০1 110৮ 11104016,1100 4917, 

1921 , 13251] (714, 7311001150 0০29৬ 141107৫5 

৫৮ 7%% 116101)0, 1,91)4019 195১. 
শীল দে 

মধ্য প্রাচ্যের [চতজ্কলা এ বিবরণে 

ইম্পাএপ, স্মাবৰ, হবাক, ইরান £ভূতি দেশে চিএকশা 
আলোচা। 

ইঞ্দী-শিল্পকুতিত্বেব সাহিত্য ব্যতীত কোনও উদ্লেখ 
যোগ্য উদাহরণ এখনও পাওয়া যায নাই। প্রচলিত মত 

এই যে, ইত্দী জাতির মাব্রিক জান ( প্ল্যা্িক সেন্স) বা 

শিল্পবোধের এতিহা নাই। 

চিত্রকণ! 

আব. প্রাকইপশাম যুগেব অধসত্য আারবেবও 
ডপ্লেখযোগা শিল্প-ধত্িহা নাই । মহম্মদীর ধর্মে চিত্রকপ। 
নিশিত ৪ নাষঞ 5গযাতে মসলিধগুলিতঠে ময্ু বা 
পন্ছ-পন্ীর কোনও ঞতিঞকা 5 নাহ তবে ব্দধাচিৎ গ্রাসাণ 
৪ পুগ্তকেব অপংকরণে মধ চিজ দেখা যাও ১ হসপাষীয় 
শিনেব আকরণ তপলঠা 5 জাঠিতিক শকশা। 
হওরোপাখ ভাধায় গৃহীত খ্যারাদেম্ব এখটি আববীঞ্ 
মণ্ুনশিন্সের সার্কতাস্চক | হসলামী (শপ হখ্যতঃ 

অঞ্ুকণণ ১ বাত ধেশেব শিলার রা চিত ৪ 
হসলামেব প্রযেজনে পাগবতিত। 

ব্যাবিপন . ব্যাবিপনায সভাত| জগতের অন্থতম 
গ্চীণ স৩) 51১ আলিবাব, পারসাব, সৈক্গৰ ও তাখতীৰ 
সঙ্যতার উপর তাহার প্রভাব লর্মসিত হয । চাশ।মাটি 

বা মার খাসনে অঙ্কিত নানাবিধ কশা অতি প্রাচাণ 
কাল হহতেহ মেখেপডেমীথ সভ্যতার বিশেবহ। শুমেরে 
প্রাপ্নু প্রাচান শপে মঞ্যচিএগাশতে পাশ দিক হহতত 
মুখ (প্রোক।হল ) পেখানো হহমাছি এবং চ্বঃ আ এ 
চ৭ তম জুভিঘা রহিখাছে » পদ্য সম্পূর্ণভাবে ভূণগ্র 

(।)ট )১ শুঙতএলির ডপরাধ পন ও শিগাধ পশুশোমের 
পড় দেকণা খাও ৮পাশাকে পথ আধুত। প্রাগিণ 
৮গতে পুকবর্থুতর কেশ ও শ্বাশ্র এভিত। পবা 
এগে এচিত মস্তক ব্ুতর পাববতে সেম৪ক জাত্লঙ 
বুঝি 5 কেশ। দা৭ শশ্। ও মানত (তসগার ) চিত্র পেথ 

যাথ। 164%শ অবধিকা এ ব্যাস বি (090১-২০1101 0 
৭ পেশ সক্।লণ « গতিবেগ এধশনে নেপুত্য পৃ হম । 

আমার ৭ বাাাবধপনাপ শল ৪ সত্যতার ডভখ- 

সা,ণ" আসিশিএ|। আসাঝযার বিল ব্যাবিশশাখ ও 
[হঢ|২6 [শমেব ছারা অগ্গঞজাণিত হহলেও উহাদের 
»[ঙীর 5 বারখা "তন মাদশ 2 করিয়া ছত। সার 
"(লব পালের প্রমাণ ভাপ ধন এব এ বা শিকার 
বিষযক নে দিত চ্ঞধাবশী আপিবায 1৮একলাএও 

আধিখওম শিশন। ভাবা পোশাকে আবঙও 1৮4৫৭ে 
দেহের শীখাব্ধার (59101094:) আভাস পাওখা খাষ 

না এব হস্তের স্বাভাবিক অব্স্বানকোখশ শিলার 
তখনও অনাধন্ত লম্ষিত হহশেও শিসীণ শকীষতা এ 
অশংকরণ দার শেরে নিপুশ* বোঝা যাগ। অধ্যাক্স- 
৮গর হঞতীককপে অধমান্ুষ, অর্ধপন্মী বা অর্থপশুণ 

মতিপ্চনে ও চিহণে আসিগীবাশলী বিশ্ষেতাবে পৃ 
পেখাইখাছেন। সম্রাট শাশমানাজ'ব, জারগণ, আকন্কর, 
বাশিপাপ প্রভৃতি গাজগণের প্রামাদের চ৩ষ্পার্শবের প্রাচীবে 
মুন্ময বা গস্তর-ফপকে খ্বীয কীতিচ্ছচক বণসমূজ্ৰল রিলিফ 
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চিত্রকল। 

চিন্ত্রগুণি তাহার্দের শিল-কী (৩ নিদশন। মুন্সয় বা গ্রস্ত ৭- 
ফপকের উপব পাপিশের হাশকা আগ্তরণ কৌশলের 
সহিত বাবহত হইযাছে। আপিবীয় শিনে প্রতিকৃতি-চিন 
দেখা যাষ না, কিন্তু যুদ্ধেব বা হিংন্জঞ্চ শিকারেব দুশ্বা- 
চিতণে পুত দেখা যায় । তাহাদের বচিত পশু ও অধপশু- 
মানব চিন প্রাচীন যুগের বিলিন দেশে অগ্হত হইয়াছে । 

দ্র 0০017107926 415106117১0, ৬91, 111, 00177- 

17060, 1925 7 170110107 10100 11750090105 

(01145 ১11. [017৩017, 1952 
শা তে 

মশরীয চিনূক নী. প্রাপীণ ক10 5 চিএশিলে 
মিশবেব স্থান প্রা শাধদেশে ১ পা্ছিন্বো মনে করেন, 
মিশরীয় চিএ্কলার নৈশিষ্ঠা ৭ ভত্বষ, তাহাব ধমীয 
বিশ্বাস -সগ্তাত। শিশবীধগণ অহ আবিক্ুত থাকা পথ 
মাভষেব শনপ্তজীবণে শিখা কটি | যহবঙ্ষিত মৃত- 
দেহের আবাবে ডাহা যখাথ অগঞ্চতি অস্কিত হইত । 
াঙাণিক ত| ৭ নৈপুণ্যে আহ গ্াচীণ কালের এই [চিহ৭ 

বিল্মষকর। চর্থ ও ৫ম লাগব শেব কাছে ( আাগমাণক 
খাষ্টুপুর ২৬১৩ ২৩৪৫ ) প্/ভ্িশচবেপ (মুখ ) নননে মিশবান 
(শল্পী বিশে ছেপুণ্া ঠধশন বলবে অমাধি মন্দিবে 
চতুগ্পার্থে মুন্বাক্তিব এ কালীন জীবনমা শব য় চিএ 
ক্ষোপিত 9 অন্বিত বহিবাছে, ৩০১ বাতানেক তা ৪ 
গতিবেগ থাকিনেত বরণ বিমাতিস প্রধানের অভাব 

পাঁক্ষন হয। মিশবীব শিলীব শিজ জার খ্াঙাবক শিশগাশি 
অপেশ্শা দক্ষ তাব সু১ক। 

একাদশ বাজব শেন কালে (মাগমাশিক শ্রী ৫১ হত" 

১৯৯১ )খানিডিরণ অঙ্গন বিশিষ চন্নপ* পাভ কবে। দ্বাদশ 
পাজনংশের ( শাতমানিক খ্রীনূপর ১৯৯১-১৭৮৬ ) সম্যক 
মিশবীয় শিনেব চলমোখকর কান বলা যাথ।  যাথার্থা। 
মৌকুমা্, সমতা € অন্রপাতে এই ঘুগের শিল্প মঠলনীঘ। 
এই খুগের সমাধি চিত্রপগ্তলি সৌন্দর্য ৪ সৌকুমাধে শ্রেষ্ঠ 
গ্রীকশিল্পের সহিত তুপনীর। গতান্থগতিকতা সবে? 
ব্যক্তি-চিন্গুপি শক্তিমত্র।র্ খ্যঞ্ক | 

ইহার পরবে হিকমম জাতির আঞ্মণ 9 অন্তান্ত কারণে 
শিল্পের অবনতি ঘটে । অষ্টাদশ পাজব*শের কালে ( আন্- 
মানিক খ্বীষ্টপৃৰ ১৫৬৭-১৩২০ ) শিল্পে লাভাবিকতার উপবে 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফ্যাখাও ৩ আমেনহোচেপ 

৪ তৎপুদ্ধ হখন্যাটনের কালের চিত্রকলায় এই স্বাাবিকতা৷ 
পবিপক্ষিত হয়। সম্রাট ইখন্তাটনের ও ডাহা পরিবারের 
বিভিন্ন গ্রমোদরত অবস্থার স্বাভাবিক চিত্র অস্থিত হইয়াছে। 

চিত্রকল্পবাদ 

ইথন্যাটনেব মুত্টব অবাবহি ত পরে তাহার প্রবতিত শৈপী 
লগ হয ও শিল্পের অবনতি ঘটে। খ্রীষ্টপূৰ ৮ম ও ৭ম 
শতাব্দীতে সাইট যুগে ব্যামসিড যুগের বিকুদ্ধে প্রতিক্িয়া- 
স্ববপ শিল্পী প্র/সীন পাজব শের অগকরণে প্রবৃত্ত হয়, সহজ 
ও এুণ্দব চিঙণে এই খুগেব অচ্ককারী শিল্পীরা বিশেষ 
দর্গত] প্রদর্শন করে। নিখম ও শৃঙ্খলা মিশপীয়দেখ জাতীর 
বৈশিষ্টা। অভাস্ত দক্ষতা মিশবীয শিল্পী অতুগনীয় , 
শিল্পবোধ বধাচিহ তাহা মহদাও না হইপেএ অভ্যাস 
ও পবিশ্রমের দ্বাবা সে ঠাহাকক হ্বাঙ্গীক্কন কর্রিরাছিল, 
সমপামযিক ও পরব শী যুগে? চিপ্রকশার উপর মিশরীয় 
প্রভাব যখেষ্ট পবিশক্ষিত হয । 

দ্র ৮11071416 4751010611550919, 91 111, 0977 

100100৩1925 , নু, 1২,17110117100 2811, ৮567 

11851919 01 0156 1৩০41 1:65, 150100011) 10/, 

এ || 

চিত্রকপ্পনাদ হমেজিজম। (বিএ শশাফাব ্িশীষ «৭ 
তীয় ধশকে হঙ্গ নিন কলি ঠা £ শাবশাণী মান্দোশন। 
উনিশ শতাবার শেসা শের পাপা € শিক (মিছিল) 
কবিদেব শিক এব প্রাচীন আপুনি] লাবশা হাইলু। 

হই০১ চিঘকগরবাদী কশিগণ € দান ৮ আপশ 2 অধাপুবেন। 

লাত করেন। চিরবরখাপীদেখ শঙয নাক চিবকের 
উপস্থাপন, বিমযগান ল বিষশীগা্ ব্যানাণের সপ, বিশদ ৪ 
সমুজলশ খপাখণ | 

৬৩ মতবাদের প্রণান প্রি কিন ক।1 এনত্রাপাওও 
ইহাব শগগণানদ্দেশ প্রলঙ্গে বপিবাছেন) চিনবণ হাহ 
যাহ] মু$তেণ মবে) মনন ও ভাবের একটি প্রা পাকের 
নিকট ভপন্থাপিত কবে। [চত্রকণাদী বিধাস করেন যে, 
বণাবীতিব বিশেষ ধম পঞ্চাভ কবিলাব চডান্ত পক্ষ্য। 
কবিহায কথ্য ভাঁষ। ব্যবহার করিতে হইবে, কলি হপোব 
'অন্চলিহিত দাবি ব্যঠীত অন্য কিহ মানবেন শা (স্ঠবা 

অগ্কামিপ পখিহাধ ), সর্পকাব ছণ ৪ কাব্যবীতির 
অগ্রশীপন করিবেন ৪ তাহাতে পূণ দঞ্ষতা অঞ্জন করিবেন 
এব রচনাধ যাথা হথধোব টুডান্ত মূপ্ায দিবেন। প্রচপিত 
কাবাপ্রথা, নিধর্থক বাক্যধারা ৪ অলংকারাদির বর্জন, 
ভালু প্রলাপ ৭ কাব্যিকভার পরিহাব এবং সবোপরি 
খজু, কঠিন, সত্য 9 মনন কবিতারচনার আদর্শ গ্রহণ 
করিলে রোম্যান্টিকতার নেশা হইতে আধুনিক কবিগণ 
মুক্ত হইতে পাবিবেন) ইহাই চিজকল্পবাদীর বিশ্বাপ। 

১৯০৮ গ্রীষ্টাকে পণ্ডন শহরে চিত্রকল্পবাদী কবিদের 
অদ্ভাদয় ঘটে । পরবতী কালে মাঁকিন দেশেও ইহা প্রভাব 

৩৫৮ 



চিন্রকুট 

বিস্তৃত হয়। টি, ই. ছিউম, এফ. এস, ক্সিপ্ট, জন গুন্ড 
গ্নেচাপ, হিন্জা ডুলিটপ, প্িচাড় অল্০ি৬ন, এমি লোমেশ 
প্রন্থতি কি এবং সবাপেক্ষা প্রখ্যাত চিএকপ্নবাদী এজ এ] 
পাউওড ব্মান শওকের দ্বিতীষ্গ ও তুঁভীখ দশকে এই 
আন্দোলনকে পজীব গাখেন | ডব.পিউ বি. ষেটস্ কিছুকাল 
চিত্রকপ্পবাদের থাবা প্রভাবিত হণ। টি. এস. এপিয়ট 
কবিতাবচণার প্রথম পঠ পণ এজব| পাউপ্ডেব শিকট , 
কাহার প্রথম জীবনের রচন।খ চিতকক্পবাদের প্রভাব সুম্পই। 

বঃমান শতকের ৯ডষ দশকে চিধকমবাদের প্রঙাৰ 
বার্চালী কবিদের উপর পর্িলক্ষি 5 হয । বিশেণ ০২ বুদ্ধদেব 
বন্গ এব” বিফ দেব কবিতায় ইহাণ প্রভাব সহজলভ্য | 

প্র ঢ219100)0110, ০0,105 177461%05 2 41 £1100- 
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শিকগুন চাপানায 

চিত্রকুট ২৫7 4 উন্তর ৪ ৮০০৪৬ পূর্ব উত্তর 
পদেশেএ বানা গেলা মবস্থি 5 পাহাড ৪ তীর্থস্থান | 
মানিঞপুব ঝি বেল গাইনে করবী স্টেশন হতে ৮ 
কিলোমিটার (৫ মাহল ) দূরে অবস্থিত সীঠাপুগ্র গ্রাম 
প্রাচীন গ্একৃঢ। কামকাশাথ, হউমানধারা। বামঘাট, 
ধাঘন%যাগ, জানকীকুপ্ত। রামশযা ইত্যাদি চিত্রকুট- 
পবিক্রমাণ পায় ৮৭ স্থাণই খখিচজ্রেব স্ব ঠপৃত | 

শ৯প্রন।দ মজুমন|ব 

চিত্রগুপ্ত ধর্মধাজ সমেব লেখক । ভাহার বিচাবণা 
সম্মর ৪ অত্রান্থ। পবপোকগত জীবের কৃতকর্মের আমল 
বিচাব করিযা তিনি যে শুভাশুত ফপ নিরূপণ কবেন,) 
ধর্ষরাজ তদনুসাবে পরক বা স্ব্গভোগের বিধান দিয়া 
থাকেন (পদ্মপুপাখ, ক্রিয়াযোগলার, ৩ অধ্যাষ )। 
কায়গ্কুপপঞ্জীর মতে চিবগ্রপ্ আদি কাখস্ব। আদি সগে 
ব্র্ধাব 'সর্বকায়? হইতে গ্রাণীধেধ লাদপৎ্ কম শিঝপণের জন্য 
লেখনী ও মসীহস্ত যে "অতীপ্রিয়জ্ঞানী" পুক্ষের উত্তব হয়, 
তিনিই চিওগুপ। তিশি যমসতায় জীবেখ ন্যায়-অন্যাষ 
বিচারে নিযুক্ত । তাহারই বংশাবণী বিভিন্ন ক সস্থকুশে 
বিভক্ত । ব্রহ্ধকায় হুইতে জন্মহেত ইহারা কামস্থ। 
চিত্রগুপ্ত জীবেব সকল কর্মঈ লিপিবছ্দ করেন বণিয় বা পা 
খুঁটিনাটি হিসাব বুঝাইতে “চিত্রপুপ্রের খাতা* কথাটি 
প্রচপিত হইয়াছে । 

জাহখীকুম।র চমবতী 

চিরনাট্য 

চিত্রনাট্য যে পিখি'ত নকম্পটি 'গসরণ করিঘ| একটি 
চলগ্চি রচিত হয়, চাহাঁকে বলা হয় চিকনাঢ্য | চিননাটা 
চলচ্চিত্রে ভিন্তিপরূপ ১ সৃহঙ্গা চিহনান্যের পররিকর্পন। 
হইতেহ চিধণির্মাণ কার্ধের শপ | 

চপগ্চিকের নিবাক ঘুগে চিরনাচে)র ব্যাক গ্ুচপণ 
ছিল পা। কথি 2 আছে চপ এশিলের বসন তম পদদিকৎ 
মাধি না পরিচাপক ডেভিড ধক গ্রিবিপ বিন। চিনো 
ডাহা বিশাল চিত্রকছ্ি “দি বার্থ অফ এ শেন চন] 
কবিয়াছিলেন। 

কি নিবাক্ যুগে যাহা সম্ভব ছিপ, সবাক যুগে হাহা 

প্রাঘ মনহুব, কারণ নিবাক চশাচ্চব্রের ভুগনাষ সবাক 
চপস্চিক্কেব গঠনপ্রণশী অনেক বেশি এটিল ও লাখসাপেক্ষ। 
নকশা বাহী* “হ গঠনপ্রণালীতে শৃঙ্খলা আনযন সম্ভব 
শখ এব” শৃঙ্খলার এঙাবে যুগপঞ্জ শিল্পের হান ও অর্থের 
অপচশ মবশ্যজাবী । এই কারণেই সাক যুগে চিৎনাঢা 

চলচিতেন একটি অপরিহ।৭ অঙ্গ হিসাবে ম্বীরুত ইইয়াছে। 
চিননাঢে। সাধারণ ৩: নিগলশিখিত উপাধানগুলি থাকে, 

১ নিবাণচ৩ কাহনাকে কিভাবে অঙ্গে ৪ দুঙ্টে ভাগ 
কণা হইবে ভাহাও +* দথ্বাঙ্লি বি শাখে 
বিিন্ন দূবত্ধে অবস্থিত ক্যামেরার বিতওন পষ্টিকোণ হইতে 
গৃচীত হইবে শাহাব হঙ্গিত ৩. দশ্তপটের বনি! 
৭. পাধ পাণীব ক্রিখাকশাপেপ বানা ৫ পাহ-পান্টী” 
সংলাপ ৬. নেপথো বাবহাথ বিশে বিশ্ষে ধ্বান ও 

সগাতের হঙ্গিত ৭. দূ হইতে দশাঙ্বে ফাইবার 
বিশেষ গ্ণাপীব ইঙ্গিত | 

'১এ্রনাটোর সভিত পাটকেখ আপাতসারৃশ্বা লক্ষণীয় । 
মুশ ভেদ এই যে, নাটকের এস বহুপাশে ভাষায ব্যও, 

কৰণ। শম্ভব ১ কাবণ তাভা প্রধানত সংলাপেই পরিস্কুট | 
কিন্ধ চলচ্চিত্েন রস মুলত তাহাব চিএরতাধায নিহিত। 

স'গতেব মঙই চশশ্চিতে রস মনা কোনও ভাষাধ ব্য 
কবা সম্থব ণধ। 

স্দগাহিনী বিস্তাস) চরিন-টছ্ছাবন ৪ সংলাপ-রচন! এই 
তিনেবই প্রযোজনভেত চ্হনাটারচণা দাখিত্ব অনেক 
সমযেই সাহিত্যিক বা নাট্যকাবের উপর ন্তন্ত হয়। কিন্ছ 
চপস্চিনের প্রকৃত উদ্কর্ধ 1? 

ইর্সিত 

তর করে তাহাবই উপর যিনি 
এই সাহিত্যভাষাকে চিব্রভাষায় অনূদিত করেন-_ অর্থাৎ 
চিরপরিচালক। 

বওমান যুগে চলচ্চিত্রের সাহিতানিভর ৩1 উত্রোন্তব 
হাস পাইতেছে। বিশ্বের অধিকাংশ কুঁতী পরিচাপক হয় 
শ্বযং চিত্রনাট্য রচনা! করিতেছেন, ণা হখ উক্ত, বচনার 
কার্ধে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিতেছেন। ফপে চলচ্চিত্র- 
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চিত্রল 

শিল্প ক্রমে স্বকীষ বৈশিষ্টো প্রতিতাত হইবার পথে 

অগ্রনর হইতেছে । 

গঙাকিং বাধ 

৩৫০৫১ উপ্তব ও ৭১০৫০ পু। উদ্ণণ পশ্চিম 
সীমান্ত বাজোব অন্র্গজ পশ্চিম পাকিস্তানে শহর 
( পবন পেশায় খাজা )1। চি্এল নদীর তীবে অবস্থিত 
এই শহব পরবে চিতল বাজে।ব রাজধানী ভিল। নই 

বাজ্যেব উন্ধব ৪ পশ্চিম আমগানিস্তান « দঙ্দিণ-পবে 

ডিণ গাজা * পরে কাশ্টীরের গিল্শিদ এদেম্সি অবান্থ "| 
ইহা আয়তন ১০৮২৮ [গ কিলোমিতাও্ (2৭২৫ বগ 

চিত্রল 

মাইল 11 লাকদখ]া ১৯৫১ খ্রষ্টাঙ্ছের আদমশুমার 

অনুযায়ী ১০৭২৭ জণ। এই শ্বানে টিবিচ নদী 
প্রায় ৯৬ কিলোমিটার (৬০ মাইল ) পখ দতিধম কবিযা 
টুরি্খা নদীর সহিত মলি 2 হইযাছে। উভমে আরও 
৬৪ কিখোমিটাব (9 মাইপ) অতিক্রম কবিষা মাসটুন 
শবে দক্ষিণে খো নদীব সঠি হ মিশিষাচে | 

চিরলেব বিভিন্ন স্থানে বিশু কালে গঠিত বহু বিশ্রি্ 
শিলাবাশি দেখিতে পাপয়া মাব। তাহার মবো প্রাচীন 
কোবাট জাইট, তোহিও বেলে পাথর ও কনগোমালেট 
স্ররেব উপব অবস্থি* চনা পাখবেব গভীর স্ব ডজেখ- 
যোগ্য । [চব্রলের নিকট পাতা "ধলে একটি বিশাপ 
চ্যুস্বি হি হএ্যায এখানে শিণান্তরে নানা পরব ₹গ 
ঘাটয়াছে | চিত্রল নদাব সমঠাঁম অঞ্চলে স্থানে স্থাপে 
প্রবাল ও দেখিতে পাওষ। যায । 

উট স্থানের উল্লেখযোগা রুমিজ দধ্য হইছ ত€ে গম) যব) 
হুটা ৪ ধান «খ প্রধান খনিজ সম্পদ শীহ, এম 
ইত্যাদি। খাস্কব-এর কশ্সপিষ গ্রামের 'ধিবামীগণের 
অপিকা*শঠ খনির কাধে নিযুক্ত । কাপাম তুপাণ কার্পেট 
এই স্থানে গস্তত হইযা থাকে । চিজলে শামিত তপবারির 
বাট নিখাত ৭ নিকটবতী উপত্যকাক্স ইহার চাহিদাও 
যথে&ু আছে। 

চিরলেব দাস ব্যণ্সায় ইতিহাসপ্রমিদ্ধ। চিএ্রল রাজা 
ও "ভাহার নিকটবর্তী অঞ্চপে নবম শ্রীষ্ান্দে বৌদ্ধ ধর্মের 
যে যথেষ্ট প্রভাব ছিল "হাহ। মাটুজ শহরের নিকটে প্রাপ 
শিলালিপি হইতে জানা যাষ। 

চিত্রল মামরিক ধিক দিয়া 'ন্রান্ত গুরত্বপূর্ণ স্থানে 
অবস্থিত । উন্তর-পশ্চিমের গিপিপথগুলি আবস্তাধীনে 
রখার জন্য ও নিরাপন্াব জন্য ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গিল্গিট 
ত্রিটিশ এজেন্সি গঠিত হয়। ১৯৪৭ থ্ী্াবধে ভারত- 
বিভাগের পর ইহা পাকিল্তানের অস্থরগত হইয়াছে । 

৩৬৩ 

চিত্রপিপি 
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প্রণীত৷ ভট্টাচার্য 

চিত্রলিপি ব্রগা্চ পিপি বটনাশিপ্পকে চি ধলিপি (ক্যাশি- 
গ্রাফি ) বলা হয। 

গীঘ, ইটালী, পাখানী, ফান্প, হংপা। ৭, আবব, ইরান, 
চীপ, জাপান ইশ্]াধি ইদ্বোপ দু এশিযাগ লিতিশ্ন 
অঞ্চলের ম্যাম ভাবুন মধাযুগে হি শিল্সেব বিকাশ 
পখিপঙ্ষিত হয়। মুসলমান খাধাশ ভাবতে ফালী ভাষার 
প্চলন শুক হয় এব এই ধাশী বা আরবী লিপিকে 

আশ্রথ কব্যা খানে চিহাপপিণ বিবাশ তইগাছিল। 

দিশীব স্ুপঙানগণের মমযে শক হইঈপেশ মৌগিব 
'মাণ্শ বাধশহদের পটপোখকানায় শাঝুন এই শিল্ষের 
বিশেষে উকর্ষ সাধিত হণ। তাক ত, হখান, আনব, চীন 
€ £ঠি দেশে কাযালণ।দিকে চিতশিপ আপে দিত 
গর (বের কলা বশিযা গন। ববা হইত ণব খননবী* গণ, 
( কাশিগ্রানিঠ) চিবকবণশ অপেদা অধিক *প সন্মান 
9 উপহানে ভূমিত হইতশ। 

মধাযুগে ইবান, ন্যাংর। ঠবীক্ান পি হাব কুল, 
মকাপি, গুল্স, ন্টৌকী। চহক, নসখ, বই ॥ান,। বিকী, 
ত'লিক, নগভালিক গুভুতি পিভিদ পকার লিপি ছচশিশ 
ছিল। কোন্ লিপি; কি পারিমান পুকাকাব, বগ ও 
সরল তেখা বনমান, তাসানণে ই পকাবতের নিধি হই 2। 
মেমন, কুণীতে এক ষটা শ বঞ্ধ রেখা এবি গা ঘট! ৪ 
সরল প্রেখা খাকি 5, কিদ্কমকাশি পিপিতে কোনও বক্র 
০বখা পাঠ । "আবার শস্শাশিক সম্প্ণহাবে বুশ্বাকাব 
রেখা -স্মগিত। ভাবছে নস শশিকেব প্রচলন ছিপ 
সর্বাধিক । 

চিরলিপি ভাবতে নানাভাবে বাবহাত তই ৩। অসখা 
মুদ্রার ৬পব চমত্কার মন্ষবরে লিখিত বাদশার নাম। 
বাদত্বকাল, স্থান ইভা চিত্রপিপিব প্রভাবের নিদর্শন | 
চির, বাজ্জকীয় সীপ, প্রাধাদ, সমাধি সৌর, মসজিদ প্রভৃতির 
সৌন্দ্যবর্ধনের জন্য কোরান ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থেব বয়েত এই 
সমস্ত শিল্পকর্মের উপব এমন নৈপুণ্যে সহিত পিখিত বা 
উতৎকীণ্ণ হইত যে পেখাগুলিকে সাধারণ অপংকরণের অঙ্গ 
বলিয়া! অম হয। ভারতীয় খুশনবীশগণের সৌন্দ্ববোধ 
ও মাত্রাজ্ঞান ছিল অপামান্ঘ। প্রাসাদ, স্বতিষৌধ 
ইতাদিতে উপর হইতে শীচে আহুপাতিক ক্ষ্রাকারে 
উত্কীর্ণ ভাহাদের লেখা দর্শকের চক্ষতে এখনও সমান, 



চিতাঙ্গদ! 

হ্দন ও সামগ্রন্পূর্ণ এপিযা প্রতিভাত হয। দিলীৰ 
কুনৎ-উপ | ইফ্লাম মসজিদ ও সেকেন্দ্রর সমাধি সৌধ 
ত্যাদির উপর শপ করণরূপে চিন্পিপিব প্রযোগ ক্ষত 
আজ৪ বিম্ময উদ্রেক কবে। “কিনা অর্থাৎ সশশব 
হল্তাক্ষরে শোশিশ পুস্তক এই শিল্পের জ্জল নিদর্শন । 

প্র শক, ৪থ বর্ষ) এম সখ্য) ৬ &, 90010), & 
115019 01 170176 4816 01170502770. 002)101, 0৯6০1, 
1911. 

কুমুদবণ্তন দাস 

চিত্রাঙ্জদ1! দোৌপদীব লিবাহেখ শর্তভঙ্গ করিযা অল্ন 
যখন বনখাসে যান তখন ঠিনি মণপুব রাজো উপস্থিত 
হহয| বাজকন্য। চিঘাঙধাকে দেখেন ও রাজ চিরবাহনের 
নিকটে ইহাকে বিবাহ কাববার অগমণ্ি প্রার্থনা করেন । 

কিন চিধরবাহণ তাঠাব পুবপুকুৰ অপুণক £৬ণকদের 
৩পগ্ঠাথ $ষ্ট শিবের ববে এহ কশের গ্রতোক বাজাৰ একটি 
মার সঞ্ঠাশলাভেব লেখ করিয়া খলেন যে, তাহার একমাহ 
সগুণ চিৎ * বিবাহের শ্ব্ হইণ চিনাক্ষদার পুন 

প্রাতকাপুত *ইয়াও মণনুর বাজোর ঞুলকছ বাজা হহবে। 

গ্রদশ সম্ম * হইব] চিতাঙ্ঈদাকে বিপাহ করিযা তন বংপর 
মণশুধে পাস ববেল। ০রাক্ষপাপু বৃক্রবাহন নামে এক 
পু£ 1৩ হখ। পে ববিছিবের অশ্বমেধ ধের অন মশিপুরে 
গেলে নাগকন।] উলুলার প্ে্রশাখ বহ্রবাহণ যুশে জনকে 
সাত কারন | চিতাঙ্গদা অভরনলকে নিশ্েের দোখহা বহ- 

খলাপ ৭ পাশ শ্াগেবস কম করিলে উলুপ মণিপ্রভাবে 

গঠনের চৈশ্থা সম্পাদন কবেল । অখ্মেধ যঞ্জের সমযে 
[৮ ঘাদা। হগ্িনাপুবে ফান 9 শুনে সঙ্গে বাস কবেন 
( মহাহাণও মারি পরব ২০৭ অধায এ আশ্বমেধিক পৰ 
৭৮৮২ শধ্যান )1| পবীত্রনাথ “চি থাহ্রপা' নামে এ পিষধে 

একখাশি উৎ্৪8 কাবানাট্য বগল। করিযাছেন। 

আনুমাবী ছঢ়।চায 

চিনি আখ, খীট, মেপ্ল প্রভুর এস হইতে নিষ্কাশিত 

কার্বোহইড্্্ট-প্রধান খাগ্ । ইহ জলে "বণয, কেপাসিত 
ও স্বমিষ্ট পদার্থ । মিঙ্ত্ব ুকোজের পাঁষ ১৭ গুণ। আখ 

বা কীট হইতে উত্পন্ন শাদা | চিঠি তে শঙকবা ৯৯ ভাগেবও 
অধিক কাবোহাইডর্ট, প্রা ০৫ ভাগ ছল এবং অতি অল্প 
পরিমাণে সোডিক্সাম ৪ পটাসিয়াম ঘটিত অনৈব লবণ 
থাকে । পাপ চিনিতে কাবোহাইড্রেটের পরিমীণ শতকরা 
৯৫৫ ভাগ ১ ইহাঁতে শাদা চিনির তৃলনায় কিছু অধিক 
অজৈব লবণ থাকে, ক্যাল্সিযাম, ফস্ফরাস, সোডিয়াম, 
পটাসিয়াম গ্রভৃতি উপাদান এ সকল অজৈব লবণে বমান । 

ভা ৩৪৩ 

চিনি 

মেপ্ল হইতে উৎপন্ন চিনিতে কারোহাইড্রেট শতকশা প্রায় 
৯০ ভাগ, জপ ৭৫ ভাগ ণব" মঈগৈধ লপণ প্রায় ১ ভগি। 
চিনিতে প্রোটিন, ম্সেতপদার্থ ৪ ভিঙামিনের সম্প্রণ 'অতাব 
আছে । আখ বীট বা মেপপ হইতে উৎপন্ন চিশিতে 
কাবোহাইড্রেটেব প্রা সবটুকুই ম)কাজ ৪থ। বঁদোজের 

সমনয়ে গঠি স্ক্রোজ বা হক্ষশর্করা। শ্রক্রোজের গলনাঙ্ক 
১৬০" সেটিগ্রেড ১ প্রায় ২০০০ সেন্টিগ্রেঞ৬ টজ্জাপে চিনি 
হইতে জল বাহির হইথা যাখ ৭ ম্ক্রোজ হততে কাদামি 
বর্ণ অনিধতাকাব স্্রগদ্ধি পদার্থ ক।াপমেল এব উদুক ঘছে। 
খমিবেন সাহাযো সহজেই চিনিৰ সন্ধান (যার্েপ্টেশন ) 

ঘটিষা ম্যালকোহল উৎপন্ন হনে পাবে। অন্কে চিশিব 
পরিপণকর দলে গ্কোজ * ফবৃচোজ উৎপন্ন হস। 

চশিতে অর সামান্া দল ও যদেই খাছ্াবঞ্ধ থাকান 
উহাকে ঘশীঠ খাগ্ বলা যাখ , আাথ বা পাও 
উৎপন্ন ১০০ গ্রাম শাদা চিনি তই গ্রাফ ৩৮৫ কিলেং- 

ক্যালনি ৮ ১০০ গ্রাম লাপ চিনি হইতত গ্রান ৩৭5 কিলো 
কালরি “পা খেপ্শ হতলত উৎপন্ন ১০০ গ্রাম চিলি হইত 
প্রা ৩৫০ কিলোক।াপবি শন্টি” ছে জন্মাভবা গানে।। 
অপুমেহ « মদণুক্িতত চিনি খাবা কমাহতে ইস | 

অপিব চিনি খ।ইলে চথখে কাব চিনি 
দার পক্ষে ক্ষমিকরু লাকটিবিষাৰ সখ।া 2 ও 

কাডিযা যা এব এ সককশ ক্কুহিবিঘার বরিযাণ লে 
উৎপন্ন ম।াসিড ৪ এন্যান্ধ বাসাগনক পদারেব প্রভাবে 
দহুক্ষয়ু (লাতে পোনা ধবা) শোগ বুদ্ধি পায়। খাচ্ছে 
চিন পবিমাণ বমাইণা দগ্গুক্ষণ নিবারণ করা সঙ্গপ। 
খি»স মহাযু্র সময ফখন উদরোনেক বিন দশে 
চান পরিকত অন্যান্য কাবোহাহাডেট প্€ন খণাই 
মধিক খানা তই) মে সময় এ শকপল দেশে শিশুধে 
ন্তক্ষয় রোগ যথে কমিযা গিখাছিল। 

নিক্ষম্ব খাছামূশ্ ৮চড] থাছোর মিষ্ট এ আসাদ বখনের 
জ্তা্ চিনি ববহত হয। উহার গা মে মন্সবঙগণের 

বধকাশ হইতেই গুচশিত। কব, পেশ 
গভৃতি সেকিবাণ সমন্ব চিনি এ সগল খাছো উপযুত 
শারমাণ জপ ধরিয়া ধাখিতেও সাহাধা কথে। “আঙ 
কাকোহাশাড্রট? হ। 

দ্র টি 106০101, 17162 17015101501 31201, ৬০1১ 1711, 

]1,0104)1), 1949-50, ] নও], ৬ ৬/৬1)1), 1, 7, 

১৭৬ থে দি, 9987211969১ 001613101৬৩ 0200), 

60101016506 50010501701) 1776550৩ 11) 07৩ 

$০0110 091] 01) 17) ৭0101101105 011৩ 9111110 1 0, 

10107721০01 1৭781017, ৮0149, 1953 ; ) 1), 255 

হতে 

পচ্ধতি 

৩৬১ 



চিনিশিল্প 

1 ১161171105, 17. 72 9002065 & লে. বি. 216০1, 

116 12/606 01 ১1100 911170161161/১ 07 1067101 
(০7169 7) 00111101617) [,017000, 1955 

দেখডেতি দাশ 

চিনিশিক্স চিনির মি আম্বাদ নখ] প্রস্তব যুগের মানষেপ 
কাছে লোভনীয় ছিস। কিশ্থ উনকি শ শশব্দীব পুবে 
মানুষে আহাধজভালিকাধ চিনি গুক্ুত্বপুূণ শ্থাণ অধিকার 
কবে নাই। আহাধ চিনি মুখ্যতঃ ছুই গ্রক্কাব ১. ইশ 
চিনি ২ বীট চিনি। ইক্ষু চিনি প্রাচীণ কাপ হইতেই 
জ্ঞাত। বাট চিনিব উৎপাধন শুরু হয় ইওরোস্প অষ্টাদশ 
শওঙীৰ শে ভাগে এব নেপোশিষনের উদচ্চমে প্রসাব 
লাভ কবে। এশিষা, আফ্রিকা, ক)াবিবিযান শ্বীপপুঞ্ণ ও 
লাক্িন আমেপিকায ইক্ষুণ চিনি প্রঙ্নত হয। বীট চিনি 
গপ্তত হয প্রধানত: উ €রোপ এ আতমবিশায। বণমানে 
সমগ্র পৃথিবীতে বীই্ট চিনিন উত্পাদন ইন্বৰ চিনিব 
উৎপাদনেপ ছুই-ভৃতীয।”শ | 

ভারতে আখের গুড হইতে চিনির টৎ্পাদন সুদ 
'অ৩ঙত কাপ হইঠ্ই প্রচপিত আছে। শারতছ চিনি 
জন্মঠূমি বপিষা খ্যাত । প্রাচীন ভাব্ননীয সাহিচ্তো চিনিব 
বহহ৫ উল্লেখ পাওয়া যাম। প্রিনি ও সেনেকা ঠাৰ শীষ 
চিনির প্রশংসা কর্দিযাছিলেন। খ্র্াধ সপম শনাবদীত্ 
চীন সমা? লাই হাঁ" ভাবাতীয আখচাষ ৪ চিনি উৎপাদন 
পছ্ছত শিক্ষা করাব জণা «কদল চীনা ছারকে নিহার 
পদেশে প্রেরণ করিফাছিপেন। মুসলিম 'শামলে বাল! 
পাশের বর্ধমাণ ৪ মুশ্দাবাদ 'মঞ্চল হইতে অযোর)াষ 

গোরক্ষপুব পর্যস্থ সমগ্র উত্তর ভাবতে শাদা চিনি প্রশ্ন 
হত । উনবি“শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বালা দেশে প্রস্ত্রত 
চিনি প্রচব পরিমাণে ব্রিটেনে রপ্ানি হ্ত। শুৎকানীন 
পৃথিবীর সববৃইৎ চিনিব কারখানা কাশিপুরে অবস্থিত ত্লি। 
উনবি“শ শভাকীর শেষার্ধে ধ্রিটেনেব অবাধ বাণিজা শীন্তি 
ফলে ভাবত হহতে ব্রিটেনে চিশিব পপ্তানি বন্ধ ইইসা মায়। 
কিন্কু আশ্তাম্বীণ ভোগের জন্য দেশজ ডপাষে চিনিব 
উৎপাদন চলিতে থাকে । আজ৪ উত্তর প্রদেশে বব? 
( একপ্রকার পাশ্লা গুড বা চিনির সিরাপ) দেশী 
পদ্ধতিতে শোধন করিয়। যথে্ই পরিমাণে খগ্ুারি চিনি 
উৎপন্ন কর] হয়। 

ভারতে আখের বস হইতে প্রত্যক্ষঙাবে চিনি উৎ- 
পানের জন্ত আধুনিক চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় 
বর্তমান শতাবীর প্রারন্টে । ১৯৩১ খ্রীষ্টাবে ভাবন্তে এরূপ 
৩১টি চিনির কারখানা এবং ৬৪টি শোধন।গার ছিল। 

চিনিশিল্প 

ইনচাবা মিলিতভাবে প্রাথ এক লঞ্ছ মেট্রিক টন শাদা 
চিনি উত্পাদন করিত। এ বহর বিদেশ ( প্রধানতঃ 
যবদ্ীপ ) হইত প্রা ১০২ পক্ষ মেট্রিক টন শা? চিনি 
আমদানি হইযাছিপ। উন্ত বৎসরে ট্যারিক বোডের 
নির্দেশক্রমে আখচাধীদেব স্বার্থ বক্ষার জন্ত ভারতীয় 
চিনিশিল্পকে পন বত্সবেধ জন্য সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়। হৃহাঁব অবাবহি * পবেষই প্রধান" ভাখতীয় 
মূলধনে চিনিশিগ্ের ভুত ও বিপুল বিকাশ ঘটিতে থাকে । 
প[৮ বংসতর মবোত চিনিণ কারখান।1 পাখা] দীড়াষ 
১৩৭ ণব উংপাপনের পবিমান দাডাখ ১০ পক্গ মেট্রিক 
টনেব অধিক । ১৯৫০ খাষ্টানধ। চিনিণ স ধক্ষণ নীতি 
বদ কবা হয। প্র ৪ থিশী। পঞধ্ধবষিক পরিকমণা 
কান ভাবতে চিনিব উৎগাদন ১০ পঙ্গ মেক ০ন 
হইত, বাডিন| বিএ্িগধিক ৩১ পক্ষ মেট্রিক ?ন হয। 
ভতীয পবিকল্পনী 401 চিনির ৬ংপাঁধন প্রথম দিকে হাস 
পাথ কিন্গ পাব শাচা পাডষা পুনবাব ৩১ লঙ্গ মেট্রিক 
পেস কাছা চাতি ভগ । হাক বু*মানে পি বহন পাশ 

আড়হ পক্ষ “মি? চন পণিমা । চিন পাপি কশিনোছ। 
এ দেশে ভান ২০০টি গিনি মানমানক ৫০০৯০ আমিক 
পিযুক্ শাহ । হাবতী' চি শশ্িল পরাণ **। শুর পদেশ 
৪ বিহার, এইট ছুভ পলো কেশাই লি টিস্ক শঙ্দতি 
মহাঁনাগ ৪ মাদাঞজব দিক দহ শিবির পাব নঙ্লী। 
'আাখ' দ। 
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আমাবন্ধ গ্রসাদ মিএ 

আখ উষ্ণ ৪ আর্দ 'মঞ্চলের ঘাসঞজাতীয় উদ্ধিদ। 
ইনাতৈ ৯-১৫১ চিনি থাকে । ফসল কাটিবার অনধিক 
৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই উক্ষুদণ্খের মাড়াই হওয়। প্রয়োজন; 

৩৬২ 



চিনিশিল্ল 

নতুবা চিনির রাসায়নিক পরিবর্তন হইয়| যায়। ভারতে 
প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশ, বিহাব, মহারাছ এব' 'মন্ধ গ্রদেশে 
চিনিকলগুপি অবন্থিত। 

চিশিকণে প্রথমতঃ ইঞ্গদ গুগতপিকে কলে ঘুব্ত ছুরিও 
সাহাযো কাটিয়। বিঙিন্ন খাজকাটা রোশার যে মাড়াই 
করা হয়। আখের উদ্দন্ ছিখড়াকে ব্যাগাস (1908755৩) 
বলে। ইহা চিন্ নকপে জাপানিন্ধপে অথবা পরাকিং 

কাগজ, কাঙবোঙ ইত্যাদি তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত 
হয়ু। 

মাখের বস হইতে প্রথমে ভাধমান ময়পাগ্চলি ছাকনিব 
[হায্যে পৃথক কবিয়া পবে দবীন্ৃহ মযপাণ্চলি কাঢাইবাৰ 
রঃ চুন দেওয়! হয। জিপ এথবা থিকুনাব যন্কে 
মঘলাগুলি খিতাইমা ঘ্রণায়মাণ শিয়ঞাপ পরিশ্তি যস্ছে 
( পোটাপি ভ্যাবুখাম ফিল্গার ) অথবা সাধারণ পিশ্ঠাব 
প্রেমে ছাকা হয। এহ পরিনত আখের বসে শঙকবা 
৮৫ হইতে ৯৭ ভাগ নল পাকে । বিপাধ বা চঠস্নাদ 
পাম্পীবরণ যে (ট্রিপ্শ/৫কাগ্ধাডপ্ণ এবেক্ট ইভাপোবেটব) 
জলের "বিম। সমাউয়। শহকুবা ৪০৫০ শাঁগ করা হয়। 
এই বাধামি রণবে ঘন রূুসকে এপাবে নিম্ন বামুচাপের 
গূ ( শাক্য়াম পান) চিনি দানা হওয়া পান্থ জাল 
দে হয়| পরবে কেশাপীকবণ হনে (প্িন্ট্যাপাউজ্াপ) 
দনা চিশি ঠঠগাগি কবা সম্পূর্ণ হর।  সেন্টিঘিউজ মনে 
চিনি দানাগুপিকে ধিবাপ (ঘন হবণ ) হইতে পুথক 
কবা হয়। সিবাপ পুনগাধ জাল দিয়া মার৭ ২-১ বার 
চিনিণ দানা তারি কণা হয। অবশিষ্ট পিরাপকে 
চ্টিগুড বলে ১ ইহ ₹হতে ম্যাল্কোহণ প্রতি রাসায়নিক 
দ্রব্য তৈয়ারি হু । এইঙাবে পর্ধ শ্বপরিশুদ্ধ চিনিকে 
পরিশ্্ধ করিবার জণ্য প্রথমে চিশিদানার উপবের গুডেব 
ন্তখটি ভারী চিশিব রসে নরম করা হয়, পরে লেন্টি নিউজ 
যন্ষে চিনি ধাণাগুলি জপে ধোয়া হয় এব গরম জলে 
অথবা চিনির গাধ ধোওয়া মিনি জলে' গলানো হয়। 
অদ্রবীভূত ময়পা দুব করিবার জন্য এই চিশিব বসে চুন 
দেওয়া হয়, পরে কাবন-ডাইমঝাইড গ্যাসের সাহাযো 
অয্নের মান্াকে পরিমিত কণা হমু। ময়লাগুলি একবাব 
ছাকিয়া ফেলিয়! চিনি রসে আব একবা কার্ধন-ডাই- 
অক্সাইড গ্যাস দে এয়। হয় এবং দ্বিতীয় বার ঘাক] হমু। 

এই পরিক্ত চিনির বসকে জান্তব থব| উত্ভি"্ কয়লার 
সাহায্যে পরিষ্কার করিয়! স্বল্প বাযুচাপের পানে জাল দিয় 
পরিক্রত চিনিদান। তৈয়াবি কর! হয় ও সেট্টিফিউজ মনে 
চিনির দানাগুপি সিরাপ হইতে পৃথক করা হয়। সিরাপ 
২-৩ বার এইভাবে জাল দিয় আরও চিনির দানা বাহির 

চিন্ত। 

করা হয়। অখশেষে গরম বাতাসের মাহামে; দাপাপ্ুপি 

শুখাইয়া খলিতে ভরা হয়। 
এদেশে এক ধাপেই মোটামুটি পরিশ্টত চিনি ঠৈয়াবি 

করা হয়। এজগ্া আখের রুসে চন দিদ্স। এবং ছুইবাণ 
কাবন-ডাইঅক্সাইভ গ্যাস দিঘা মগ্পপাঞ্চলি ছাকিয়া 
পরিষ্কার করা হয়। পরে সাপফারডাইাঅসাইড দিয়। 
আর৪ পরিক্চত করা হয় এবং বখপাদ বাপ্পীকরণ খঙ্েব 
সাহাযে রসকে ঘনীভৃন্৮ করিয়া নিক্ধামুচাপের পাসে 
চিনিব দানা হৈয়ারি রা হয়। “মাখা এ । 

বামনাবায়ণ মুুএ[পা৭ |ধ 

চিন্ত।১ চিন্তার কম্দেকটি বিশেষ ধম মাছে £ ১. চিন্কা 
এক দিকে বস্কর শ্রেণী £€ সাবারণ বৈশিষ্ট্য গুলির সগগে 
সগ্রিষ্ঠ এবং অপর দিকে প্রতাক্ষণ এ কল্পনা ভিডিতে 

বন্তর বিশেন পক্ষণগ্ুলির সঙ্গে জড়িত ১, চিগু। সেই 
কাবশে কোনও বন্তকে পৃথকভাবে না দেখিনা তাহার 
শ্রেণীব পরিপ্রেক্ষিতে দেখে ৩. চিন্তার লেন দেশ 
পিমৃর্তাব সঙ্গে) কিন্তু গন্যাক্ষণ এব করনা সাধারণতঃ 
বন্তধন্ধাশ্রয়ী 8. চিন্তা অবগতি এব বোধশক্কিব 
সরাপেক্ষা সক্রিম জপ ৫. চিন্তার আর একটি বিশেষ ধর্ম 
হইল সগরেষণ এব বিশ্লেষণ এই দুইটি পঞ্ছতিকে গ্রহণ করা 
এব কাজে লাগানো । প্রত্যাক্ষণ এব কনননাণ ক্ষেতে যদি€ 

£ই দুইটি পঞ্চতি কিছু পবিমাণে বানহ্ৃত হয কিন্তু তাহ 
পিতা ই অনিচ্ছাকত | অপব দিকে, চিন্তার ন্মেতে এই দুষ্ট 
পদ্ধত বিশেষভাবে স্বেচ্ছাধীন ৬. সবশেষে আমাদের স্মরণ 
ব থা প্রয়োজন যে ভাষা সাধারণ চিষ্তা৭ অনিবাষ সহচব। 

এই প্রসঙ্গে দেখা যাক ধারণা ( কনসেপ্ট ) কিরুপে 

গঠিত হয়। এক কথায় ধারণ] হইতেছে একট। ভাব? 
( আইডিয়া) যাহা '্মনেকগ্পি বগ্তর শ্রেণীগত বৈশিষ্ট 

প্রকাশ করিতে পারে। যেমন, গোণপাপ একটি ফল, 
সাবার পল্মও একটি আর এক বকমেব ফুপ, ইহাদেখ 
কোন গটিকেই ফুল বশিয়া চিনিতে ভুল হয় না এবং এই 
ছুই জাতের ফুলের মধো দুপেব শ্রেণীগত কতকগুণি 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য বতমান। 

ধারণা যখন শ্বেচ্ছাকতভাবে গঠিত হয় তখন নিক্পিখিত 
পঞ্চতি অগ্ম্থত হয়: ১. তুশনা ২. আবস্ঠাক্শন 
বা বস্তপ্থলির কোনও বিশেষ ধর্ম হইতে মনোযোগ সরাইয়া 
আনিয়া! যে সমস্ত বিষষে বস্তগুপির মধো সাদুশা আছে 

সেই দিকে মনঃদংযোগ করা ৩. সাধাবণীকরণ বা 

একটি সাধারণ ধারণার গঠন এবং ৪ পরিশেষে এই 
ধারণার একটি যোগ্য নামকরণ । 
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চিন্তা 

চিন্তার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কয়েকটি বিশেষ কার্ধক্রম 
বৈজ্ঞানিক্দেব দৃষ্টি আকধণ করিয়াছে ১. নাভতঙ 
এমনভাবে গঠিত যে, যে কোনও প্রতিনি্যায় অন্ততঃ ছুইটি 
নার্ভকোব কাজ করে ; মানমিক প্রক্রিয়া সবেদ (সেন্সরি)- 
শারভকোষ এবং চেষ্টা (মোটর ) নাভকোষের মধ্যবন্ঠী 
অনুষঙ্গ নার্ভপথগুশিপ ( আসোপিথেশন পাখ-5যেজ ) 
ক্রিয়্াফপা ২ চিগ্তা অনেকগুলি জটিল নার্ভঘটি৩ 
প্রক্রিয়াব মধ্যে উৎপন্ন হইযা খাকে, যেমন ক্রমাগত 
মস্তিষ্কে সংবেদ উদ্দীপনাগুলিপ প্রবেশ, ক্রমাথষে পেশীর 
ক্রিয়াপমন্থয় ; কে] অডিনেশন ১ বিতিন্ন দৈহিক এবং 
আবেগ সম্বন্ধীয় কার্ধের নিয়ন্থণ, ইহারহ সঙ্গে নাম*গ্ধর 
অন্যান্ত অ শগুলিব সন্রির অবস্থা ইভাদি। মানসিক ক্রিযা 
এই সামগ্রিক পের একটি ছোট শ্রংশ ৩ মানসিক 
প্রক্কিয়াগুলি শরারেব আত্যস্তরিক টতকগুলি বীতির 
সাহাযো সগঠিঠ ও নিয়ন্ত্িত, একজনই এগুশি হঠাৎ 
বা দৈধাৎ ঘটে না ৪. মস্তিফেব ন্দংশগুলি মতী৩ 
অভিজ্ঞতাকে ধরিয়া বাখে এব চিন্তা এই অতীত 
অভিজ্ঞতাকে বহুশা*শে আশ্রব করিযা গডিযা ওল্ঠ। 

দ্ধ ৬/ ] ৩ 00062, 2810610701 160-01126071), 

[01)11906101)15, 1942, ৬ 2 ৬117800৩, 1106 

1১5১০101059 01 11017100716, বত 011০ 1952, 

হালবনুমাব মজুমদার 

চিন্তা" শ্রবংস এর 

চিন্তামণি, চির্রাবুরি যজ্ঞেশ্বর ( ১৮০০-১৯৪১ শ্রী) 
প্রখাত সংবাধপত্রসেবী। ১৮৮০ গ্রীষ্টাকের ১০ এপ্িল 
জন্ম । বিজয়্নগন মহারাজ কশেজে শ্িক্দালাভের পর 
চিন্তামণি ১৯০৯ ১০ গ্াঙাবে এলাহাবা? হইতে প্রকাশিত 

“লিডার? পত্রিকার প্রধান সম্পাদকপদে শিখোজিত ছিলেন । 
ভিনি ন্যাশন্যান পিবর্যাল ফেডারেশন অপ ইগ্রিযার সহ- 
সভাপতিও ছিলেন । ভিনি ১৯১৬ ৪ ১৯২৭ খ্রীষ্টাকে যুক্ত 
প্রদেশের ( উত্তর প্রদেশ ) মাইন পরিষদের সদশ্য নির্বাচিত 
হন এব” ১৯২১-২৩ খ্রষ্টাবখে তথাকার শিক্ষা ও শিল্প 
"বিভাগের মন্ত্রী ছিলপেন। তিনি গোশটেখিল তবঠকে 
প্রতিনিধি হিমানে যোগ দ্রিয়ছিলেন এবং ভারতের 
ভোটাধিকার-নির্ণম কমিটি সদশ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। 
১৯২৭ গ্রষ্ঠাবে তিনি ইওিয়ান স্টেটুন পিপল্স কন্ফারেন্স- 
এর সভাপতিপদ প্রাপ্ত হন। তাহার রচিত পুস্তকগুলির 
মধ্যে 'ইণ্ডিয়াজ কন্গ্টিটিউশন আ্যাট ওয়ার্ক” (১৯৪০ খ্রী), 
“ইত্ডিয়ান পলিটিক্স সিন্ন দি মিউটিনি? (১৯৪৭ খ্রী) 

চিরত্রীব শর্মা 

গ্রভ়ৃতি বিশেধ উল্লেখযোগা । ১৯৪১ শ্রীষ্টাবের ১ জুপাই 
তাহার মৃত্যু হয়। 

আশাক সেন%% 

চিন্তীমণি ঘোষ (১৮৪৪ ১৯২৮ শ্রী) মুদ্রণ-শিল্পকুশল। 
হাপডা জেলার বালি গ্রামে জন্ম। পিতার কর্মস্থপ 
বাগাণলীতে শিক্ষারস্ত হয, কিছ্ব তেব বৎসর ধয়সে পিতৃ- 
বিয়োগ হওয়ায তাহাকে এলাহাবাদের ই*রেজী সণ্বাদপত্র 
'পাইগনিষর আপিসে চাকুরি গ্রহণ করিতে হব। মুদ্রা 
যন্ষের কাজ এই সময়ে বিশেষঙাবে তাহাব শিক্ষা ও 
গবেষণার বিষয় হইয। €ঠে। কুডি ধংসর বয়সে হ্নি 
সএকাবের মেপ সাঙতিস বিভাগে 'অনকাশের জন্য চাকুরি 
করেন এব" পবে মবকারেরহ হান্মা মাপিসে চাকুগি 
ল্য] হেড প্লাক পদে টন্নীত হহমা চাকুরি হঈতে অবসব 
গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টান্ষে এপাহাবাদেব সৈন্াবিভ'গ 
হহতে তিনি একটি হ্যাণ্ড প্রেস কয় কলিযা ভিিষান 
পরল পামে খুদ্রণগ্রতিষ্টান হ্কাগপন করেন। ১২১০ 
খ্রী্টাবে উন্ব প্রদেশে তিনিভ প্রথম শক্িচাট ও মুদাধঞর 
প্রনঙন করেন । লিখোগ্রা্ি পঞ্চতিতে এদণ টিনিই 

প্রথম আন্ত করেন । দীীনশচন্ম চে ক? বিভা এ 

সাঁভিতা”, রবীন্দরনাগের বহু গন্গ। আবনীন্দ্রণা। পমুগ শিনী- 
গণের বহন চিবাদি এব কিছ্ুকাশব জহা বামাণণা 
চট্টোপাধ্যান সম্পাধি* “পুবাসী এলাভাবান্দ ভাহ।র 
ছাপাখানায মুদ্বিত হই“ ১৯১০ গ্রীষ্টাত্দ সবগ্ধশী' 
নামে একটি ঠিণ্পী পরিকা পিট কারখা তিন 
হিশশি সাহত্যের উন্নমন ৪ প্রচারে বিশেষ সহাদ “1 
করিয়াছিলেন । ১৯২ শ্বী্টাঙ্ষেব ১১ আগ) এলাহাবাদে 
তাহার মুত হখ। 

দ্র 90146211712 11062 170101 1775১5 1172706, 04100008, 

1950, 

চিরঞ্জীব শর্ম। (১৮৪০-১৯১৬ শ্রী) ত্রদ্মানন্দ কেশবধ্ডর 
সেনের প্রচারকম পুপীর বিশিষ্ট ষোল জনের মধ্যে চির্ীব 
শর্মা অন্তম। তাহার অ।সপ নাম পৈলোকানাথ সান্যাল। 
তিনি যখন এক্সংগীত ও সংকীতন রচনা করিয়। ও 
গাহিয়। খাঙ্গমমাজকে তক্তিরসে পুষ্ট করিতে থাকেন তখন 
হইতে কেশবচন্্র তাহার নাম দেন “চিরঞধীব শর্মা । 

নবদ্বীপের নিকটস্থ চক পঞ্চানন গ্রামে ১৮৪* খ্ীষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে চিরপ্ীবের জন্ম । পিতা বামনিধি সান্যাল । 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরে আসিলে চিগৰীব তাহার 
নিক ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হণ। বিঙয়ক্ণ তাহাকে আর 
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চিরক্রীব শা 

একজন ব্রাহ্ম প্রচারক সাণু অঘোএনাথের সহিত পরিচিত 
করান। চিরঞ্ধীণ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্ধে কলিকাতায় আসিয়া 
ব্রদ্মাণন্দ কেশবচন্দ্বের সহিত মিলি 2 হন এব কেশবচন্দ্রের 
ব্যগ্িত্তে প্রভাবিত হন। 

১৮৬৮ শ্রীহাবে ারতবষাঁ় বন্ধমনশ্দিরের ভিত্তি- 
প্বাপনের দিন তিনি একটি নুতন সগীত রচনা করিগ। 
অগ্ষ্ঠান পরিচালনার নেতৃত্ব শইলেন এবং এখন হইতে তিনি 
ব্রা্মলযাজেব স"গাতাচাধের পদ পূর্ণ কবিলেশ। ১৮৭০ 
খ্রীষ্টাব্দে নিশি প্রচারকদলের অগ্তভুক্ক হন। 'ব্রাহ্মসমাজের 
ইতিবুন্ব' (১৮৭১ শ্রী) ঠাভার পথম রটনা । কেশবচন্দ্রের 
উপাসণ1 ৪ বহশলার ভাব গ্রহণ করিয়া তিনি সহমাধিক 
ব্রদদস গীত ৭ সকীন্ন বচনা করেন। এগুলি গীত 
বত্ধাবশী' (চারি এ, ১৮৮৬ ১৯০০ প্রা) « পথেব সন্বপ, 

( ১৯১১ শ্রী) পুষ্থকে প্রকাশিত হখ। ঠিনি নিজেই গান 
৪ কীতানর আব ধিঠ্ন) স্ব ৭ ডানে ধপদ, বেহাগের 
সঙ্গে শাটিখাণী, বামপ্রপাদী, শুন, কীহন আনিষা 
সাপাবণ মানষদেধ গাহিবাপ উপযোগী কবিয়া দিলেন। 
তাহা 21” পাচ্িিবার একটি নিজল্গ বীতি ছিশি। এই 
নকাশেণ সমিশ্বাণ বঙ্ষলাগাছের «কি নুতন ধারার হট 
হণ। কাশী বিবেকানন্দ চিবন্কীব পি “চিশ্থুয় মম 
মানল?, “নবি5 শাশারে ম। নো পহঠতি সগীত প্রায়ই 
গাচত্নে। চিরঞবেব খধহ গান ধাউন ভিখারী-ধর কণ্ঠে 
মাশও শ্র+ হণ। 

১৮৭৬ গ্রীষ্টান্ধে মাচাথ ৮কশব্ন্দ শাহাকে ভিঞিনু 
মচবওতী? এ৭ দেন। শভাহাতে যে সাধন ৪ অধ্যধন 

করিতে হয় তাহার খপদ্বকপ শ্রচৈভগ্ের জীবন ৪ ধর্ম? 
বা “৩ক্তিচৈন্যাচন্দিকা" (১৮৭৮ শ্রী) রচনা কধ্েন। 
১৮৭৯ খ্রা€ানে আচাধ কেশবচন্জ 'সমন্বয অধ্যযন, এবং 

সাধুসমাগম' সাধন প্রবততন কবিলে চিবঞ্জীব ঈশার জীবন 
অধায়ন ও '্টাহার সঠি৩ত পবাম্মতার সাধন আরম্ত 
কবেন। ইহারই ফলম্বরূপ 'ঈশাচরিতাষু »' গ্রন্থ রচি ৩ হ্য 
(১৮৮২-৮৩ খরা )। 

১৮৮৭ গ্রাষ্টাবে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র পিমন্বয় ধ্ধ। বা 
“নববিধান” ঘোষণা করেন। চির্ধীব সে অঙ্থসাবে বিধান 
ভারত" মহাকাব্য পচণা] করিলেন । €কেশবচছ্দেৰ শির্দেশে 

চিএক্ীব 'নবশ্শিখা” প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য পুস্তক রচন। কবেন। 
নববৃন্দাবন' নাটক (১৮৮১ শ্রী) লিখিয়া নাট্যকার হিসাবে 
চিরপ্ীব খ্যাতি লাভ করেন। ্বয়” কেশবচন্দ্র পাটকটি 
সদলে নিজগৃহ 'কমল কুটিবে'র উদ্যানে কয়েকবার অভিপষ 
করিয়াছিলেন । “সাধু অঘোরণাখের জীবনচরিত" (১৮৮২ 
থর) ও €কশবচরিত” (১৮৮৫ শ্রী) প্রভৃতি জীবশী 

চিরস্থায়ী বন্দোবপ্ত 

গ্রন্থগুলিও তাহা রচশানৈপুণোর নিদশন। চিবভীব 
চারিটি আধ্যান্মিক ভাবের গগ্গ্রস্থ বচনা কদেন -গরণে 
মুত ( মহারসোপন্যাস, ১৮০৯ শ্রী), 'বিংশ শণন্বী বা 
আশ] কাব্য ( গন্প, ১২৯৮ বঙ্গান্দ )) ইহকাল পরকাপ, 
(১৩০২ বঙ্গাব ), 'ত্রঙ্গগাতা” (যোগ ১্রি কর্ম জ্ঞান তব, 

১৩০৮ বঙ্গাব্দ )। এই গ্রন্থ গুণির যুশ এপ্ররণ। ধর্মসমন্থষের 
মাদশ। 

দ্র ধর্ম৩ব পত্রিকা ১৬ মাঘ, ১ কাক্সণ ৭ ১৬ ঘাক্ছুন, 
১৩২২ বঙ্গাব্থ* স্থকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্োর 
হতিহাস, ২ম খণ্ড, খর্ধমাণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্ধ। 

শঙীবন ব চদ্রাপাধ বধ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৬৫ খ্রগ্ভা্জে ন্ট হণ্তিযা 
কোম্পানির বাংলা, বিহার ও ওডিশার ( মেদিনীপুর 
জেলা) পেন্য়ানি পাভ করার পর ৭ 1*সব কাল পুধতন 
ভূমিরাজন্থ প্রশামপহ বলব খাকে এব কৌোম্পাশির 
নায়েব দেঞগানন্ধপে “হম্মধ রেজা খা ভূমিবাদস্থের পবি- 
চাপশনা কি ৩ াকেন। এহ দেত শাসনের এগে 
কোম্পানির অত্যাধক পাজন্ব দাবি, ভূমিপাজন্বকে 
বাং্পরিক ইজারা দান গ্রখা) মুত্তিমান অবাঙ্গকত। রূপে 
এক নু*্ন ছবওপ্ধের আবিতাব, এহ সবল কারণে বঙ্গ 
দেশে ₹ুষি ব্যবসা বিপ ঘটিল £ব' কোম্পানির রাজন 
গর তযাশারও পণ হহল ন।, জমা ৪ উন্্রপের মধে। মীর 
জাফর « কাশম আলীর সমরের মতই ঘাটতি চলিতে 

শাগিন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্ধে ঘটিন 'ছিয়াবের মন্বস্ব। | 
১" বে বা শাব কধকদেখ অর্ধেক মবিন এব আবাদী জমি 
মব শ অশাবাদী হইফা পডিল। 

-৭৭৬ খ্রাষ্টাবধো স্বব হুইল যে, (কাম্পান সত)সতাই 
ধেদ্যানরূপে কাজ করিবে। ১৭৭৭ খ্রাষ্তব্দে ওয়ারেন 
হেষ্ি স কেন্দ্রীঘ সাবৃকিট কশিটির তথাবধানে জমিদারি 
১হশগুপিকে নিলামে চডাইধা ইজারাদারদের সঙ্গে 
গ'মসাগা বন্দোবস্ত সম্পাদন কবিলেন। যাহারা ইজাব। 
শহথাছিশ তাহারা অনেকেই ছিল কোম্পানির উচ্চপাস্থ 
€্বজ কর্মচারীদের বেনিয়ান। ইহাদের শীবস্থানীয 
ছিশেন € ঠি*সের শিজ বেনিষান “কান্থবাবু'। পাচসালা 
বন্দোবস্ত ব্যর্থ হইল, অধিকাশ অজ্ঞ ফাটকাবাজ 
নিপামে অন্যন্ত চড়া ডাক দিষা শ্ষে প্রতিশ্রতি পাপন 
কবিতে পারিপ না। জমিদারদের মধ্যে যাহারা উজাবা 
শয় নাই তাহাদিগকে মালিকানা ভাতা দিয়া জযিগারি 
পরিচালনার কাজ হইতে অপসাবিত কবা হইল। যে 
সকপ জমিধার ইজারা লইয়াছিপ তাহারা? প্রতিশ্রতি 

৩৬৫ 



চিরস্থায়ী বন্দো বন্ত 

পূরণে অসমর্থ হইল। পাচসালা ।বন্দোবস্তেণ শোচনীয় 
বিফলতার পর ১৭৮৯-৯০ থ্রীষ্টার্ফ পবস্ত যথাসম্ভব 
জমিদারদের সঙ্গে, অন্যথা কলিকাতাব নখ্য ধনিকদেখ সঙ্গে 
বাখরিক বন্দোবস্ত চলিতে পাগিল। বপ্তও: ঈস্ট হতিয়া 
কোম্পানির দেওয়ানি লাভেব পব (১৭৬৫ থ্রী) হঠতে 
গ্রবণতিত ইজারাদাণি বন্দোণস্থের প্রতিক্িয়াখরূপেই 
জমিদাবধের সঙ্ষে চিবস্থাধী পণিকল্পন! জন্মপাভ কিয়! 
ছিল। 

১৭৭২ খ্রাগ্নাকে কোম্পানির ভারতীয় সেনাবাহিশীব 
করেল আলেকজাপ্ডাব 'ডাউ বাণিজ্যবার্দী !মার্ক্যান্টাপ্5) 
চিন্তাধারাপ বশে এব ফ্টপ্যা্চের প্রথাত ঞধষিকনাবিদ্ 
হেন্রি পালো (৭০০1০ ) খিজতক্র)াট ভাবধাথাব 
প্রতাবে ভাগতীয় জমিদারের সঙ্গে চিবস্থাধী বন্দোবস্থেব 
হপারিশ করিযাছিপেন। পাচপাল। বন্দোবস্তেখ কালে 
মিভ্ল্চন, ডেকার্স, দুকাবেল, স্াউম (7২০৭১ ) -ঞুমুখ 
কোম্পানিৰ বঞ স্থানীয় কর্মচারী জমিদাবদে জমা 
চিএওবে নিপিষ্ট কবিয়। দেওয়াব পরামশ ধিয়াছিলেন। 
কিখ চিবস্থাক্সী বন্দোবস্তেব জনকদের মধ্যে সবাগ্রগণ। 
ছিণেন ফিশিপ যান্সিস। হাহাথ ১৭৭৬ খষ্টান্মের 
পারকল্পনাই চ্িবশ্বায়ী বন্পোবস্তের প্রশ্নটিকে বাস্তব 
রাজনীতির জগতে আনয়ন কবিল। ফাম্সিস-এ? 
বিচারে ভাবতীয় বিপি-বিধান অনুসাবে জযিধাবেরাহ জমির 
মাপিক। কিঞিওঞ্)াট ভাবধাবাব প্রভাবে তিনি বিশ্বান 
কবিতেন যে, কৃষিউ সামাস্িক ধণবৃদ্ধিণ একমাত্র উৎস 
এব" চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব ছ্বাবা জমিধাবদের ঠশ্দামিহ 
সপ্রতিষ্ঠিত হইপে টাহাদেগ উদ্যোগে রুধষির পুনরহদ 
ঘটিবে এবং কোম্পানি আধিক সমস্যার 9 সমাধান হইবে। 
টিনি অঙিধোগ করিলেন যে, হেহি'সের ইজাপাদাতি 
বন্দোবস্ত এবং পাট্টাৰ খাবা বায়তী খাজনাকে বাধিয়া 
দেওয়ার চেষ্টা জমিধাবদের ভূম্বামিহের উপর আত্র'মণ। 
হেত্িংস জমিধাএধের পতিত ত ভূগ্বত্বাধিকাৰকে অস্বীকার 
করেন নাহ । তবে হিশি বিশ্বাম করিতেন যে, ভাবতে 
চিপ্বায়ত বিধি অসাবে খাই চরম ভু্বাী। তিনি মলে 
করিতেন, ভারতীয় জমিদারের। অকর্মণ্য ৪ অনগ্ভোগী। 
শিনি ভূম্বত সম্বন্ধে অধিকতর অগ্টসন্ধান ও বায়তদের 
অধিকার রক্ষার উপ জোর দিতেন এবং বায় তদের সঙ্গে 
স্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেশ। 

ফ্রান্সিসের লেখাব প্রভাবেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক 
১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ পিট-এর ভারত আইনে রাজা, 
জমিদার, তালুকদার ও অন্ঠান্য 'হুম্বামীদের সঙ্গে স্থায়ী 
বন্দোবস্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। তর্দভষায়ী অংদেশ বহন 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 

করিয়া পর্ড কর্ন গয়ালিস ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাবতে আসেন। 
পরবতী ৩ বর কাঁণ ভারতেব ইন্ত্ব্যবস্থা, ভূমিরাজস্থের 
ইতিহাস ও ভ্যাযা জমার পরিমাণ প্রতৃতি বিষয়ে বিস্তর 
অন্তসন্ধান চলে এবং জেম্স গ্র্যান্ট ও জন শোর-এর সঙ্গে 
বিধংবা॥ ঘটে। গ্রাযান্ট বলিপেন, রা্টুই চখম ভূষ্বামী 
এব জমাও পরিমাণ পুববর্তী বৎসরের আদায়ের অপেক্ষা 
অনেক উচ্চতর হারে ধাধ হওয়া উচিত। শোর উত্তর 
দিলেন, বাই বাজন্বভোগী মাত্র, জমিধাখেণাই তূশ্বামী এবং 
হ্যাযা জমাধ পরিমাণ সর্ষে গ্রযান্টেব হিসাব গুল ও 
অধাস্তব। অবশেষে শোব এব সঙ্গে একমত হইস্া 
কনওয়াপিস ১৭৮৯ ৯০ থ্রীষ্ট|বে বাংলা) বিহার ৪ গুড়িশার 
জমিদারদেব সঙ্গে দশমালা বন্দোবস্ত সন্পাণ করেন। 
ইহ[কেই কণপয্ালিস কোম্পানি কোর্ট ফ ডিবেরীর্গের 
অঠমতকুমে কথেকটি বেগলেশন জারি কবিধা ১৭৯৩ 
গ্রাঙ্াকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিযা ঘোষণা করিলেন 
শোর আর? কিছুকাল অপেক্ষা করাব পবামশ দিম! 
হিলেন, কিন্ছ ত1হ1 গৃহীত হয় নাউ । বাপের কাশেকপ 
টমাশ প (19) কর্ন প্রযালিস পরিকননাপ প্রন্ণ সমর্থক 
ছিলেন । জমির কয় বিঞয়েব অবাধ বাজার £ কাব 
উপর তিনি বিশেষ জোরু দিযাছিলেন। 

চিরস্থায়ী খশোবন্ছে জমিধাবেরা 9 ছ্বাধান 
তাপুকর্দারেব। জমি মাশিক খোমিত হহণ। অদিদাবেবা 

নান। ্রণাতে নিভক্ষ ছিল. কুচবিচাণ * হিপুবাণ 
বাজাদের মঠ মোগল মামলের কথদ নৃপতি ২, বাজশাহী, 
বর্ধমান ও দিনাজপুরের খাঙ্গাদেখ মত পুবাতন পতিত 
পাজবণশ ৩. মোগণ বাধশাহ দের মময হইতে বশাঙঞমির্ক 
ভাবে বাজন্ব-সংগ্রাহকের পদঙোগী পরিপাৰ 5, কোম্পানি 
কক দেগগানি লাতেব পর ভুমিরাজন্ মাপাসের ভাব প্রা 
কর্মচারী । ইহাদের মকপকেই একশ্রেণীও করিয়া বপা 
হষ্টস যে, ইহাণা মকপেই জমির মাপিক। খলা হইপ 
যে জমিদারের জমিকে প্রান, বিক্রয় ও বন্ধকের দ্বার] 
অবাধে অর্থাৎ সরকাধেখ অন্থমোদন খিনাই হস্ান্তপিত 

করিতে পারিবে । ইহা সুশ্পষ্টর্ূপে উল্লিখিত হইপ যে, 
এই অধিকাব পৃরে তাহাদের ছিশ না। কর্ণগয়ালিস 
তদানীগ্ন স্থিশাবস্থাকেই (স্টেটাস কু) মানিয়া লইয়া- 
ছিশেন, ইহা ঠিক কথা নয়। তিনি ইল্যাণ্ডের অভিজাত 
ভূম্বামীশ্রেণার আদর্শে এক নূতন ভারতীয় ভূগ্থামীশ্রেণী 
স্থষ্টি করিতে দৃপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাহার ভারতে 
আগমনের পর যে সকল অগ্টসন্ধান চলিয়াছিল তাহার 
উপর তিণি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন বলিয়। 
মনে হয় না। ১৭৮৭৯ প্ষ্টাকে পিখিত “মিনিট'-এ 
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তিণি এই মত প্রকাশ করিষাছিপেন : “আমার অধ মা 
এই যে, ভূমিতে জমিদারগণকে সম্পত্তির শধিকাব দান কৰা 
জনহিতার্থে আবশ্যক এই অধিকার কতদুর স্্প্রতি্ঠিত 
সে বিষয়ে আপোচনাজ প্রবেশ করা আমি অনাবতাক মনে 
করি।? 

বালা প্রদেশে জমিদারদের জমার পরিমাণ ২৬৮ গক্ষ 
টাক (সিকৃকা) বলিয়া নিদিষ্ট হইল। পন বহসবের 
(১৭৮৭-৮৮ খ্বী) আদাদ দেখিযা এব কাগনগোদের 
সহিত হাছাতাঁড়ি পহামরশশ করিয়া জমাণ পরিমাণ নির্বাবি ত 
হয়াছিল। কাপীন অগমিন্ প্রান্ধতী খাজনাৰ ১১ 
ভাগের ১৭ ভাগ পাবে রাঈী «বা পক ভাগ ভোগ বরিবে 
জমিদ্ারেরা, এ» নাতি অবশন্থিন হহপ। ১০১২ আষ্টাঞেব 
বিখাত পঞ্চম বিপো্ট অনুসারে, ০৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মোট 
ধমলের তিন পঞ্চম। শ হাবে শাষ্ঠেব প্রাপা নির্ধধবিত 

হইখাছিল » উঠালই এক-দশমা শ অথাৎ মোট ফসলের 
!ধ ভাগ জমিদাবদের দেণয়া ভইযাছিল। 'ভখনকার পক্ষে 
জমাব পধিখাণ ছিল 'অন্যশিক | জমিধারদেব ভবিষ্যৎ 
শাহের কি সন লাহাদের মান ন্থাধুক্ষি করা হউমা 
ছচিশ। কৌম্প।শিব মাহি গণোনন বিচার কবিণাই 
দশা পরিখাণ শিপ হউমাছিল। হঠ1 শন করিতে 
দমিদ!খদিগণে প্রশেদি* করাণ লনা শহাদেব মভলগ্রলির 
'শন্ক গুলি” শরিদা] বশিত সবল অনাবাধা পঠিত ৭৪ আরণা 
জমির 'গামিত শমিদাবদেব দান করা হইপ। মহলখুলি 
কওদুব বিভুন ণখ শাঙাদেব প্রকাত সীমানা কোখাঘ, 
এ পাপা মবশ্রা সবকাবেব শিক্গন্থ কোন? ড্াশ ছিল পা। 
এট প্রতিশাত দে পয। হইল যে জমার পরিমাণকে “লিয়াতে 
কখনও বাধন করা হবে না। কুধির বিস্তারের ও 
উন্নতির মলে এখিপারিব লাভ বুদ্ধি পাইলে শাহ 
জমিদারেবাই বে বন ভোগ করিবে যাহাতে নিষমিততাৰে 
ভূমিরাজন্থ দাখিপ করা হঘ তৃদুদ্ধেশ্টো এই মর্মে একটি 
নিশাম আইন ('ক্গমাস্ত আইন ) জারি হইল যে কিপ্তি 
দেয়ার শেষ পরিনে সন্ধ্যার গুবে কোনও মহলে জয়া না 
পড়িলে মহুপটিকে নতর্দণণৎ শিলামে চডানো। হইবে। 
এ ব্যাপাবে অনাদায়, অনাবুষ্টি, দুতিক্ষ প্রতি কান 
অজুহাতই চলিবে না। 

কোর্ট অফ ডিবেকীর্ন তাহাদের ১৭৯২ আষ্টাবের 
ডেসপ্যাচে বলিয়াছিলেন যে জমিদার ও বায, উয়েবই 
প্রথাগত অধিকারকে মমভাবে বঙ্গ করাই কাহাদ্দের 
উদ্দোশ্ট । অন্পসখ্যক মোকরবী বায়তদের খাজনাকে 
নির্দিই হারে চিরতরে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। খুদ্দকন্ত 
( বাসিন্দা) রাষতদের সন্বপ্ধে স্বির হইল যে তাহারা 
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প্রথাগ ত নির্থ-বশ্শী? বা পরগনা হাবে খানা দিতে থাকিবে 
এব্* উচ্থা জমিধারদের ছ্ছাপ| স্বাক্ষরিত পাট্রাঘ ৪ কখুলিঘণে। 
লিখিত থাকিবে । পারট্ট| বেগ্ুপেশনে বলা হইল যে 
জমির্দাবের] পা ওগণকে অনধিক দশ বৎসরের খেয়াদে 

পাট। দিতে বাধ্য থাকিবে । খুদকস্প পাব ওদের টচ্ছেদকে 
সামিত করার জন্য কয়েকটি শত ন্যবপ্তি* হইয়াছিল । 
পাইকপ্ত ( অ-বাসিন্দা) প্াধহগতকে শিশুগ চুন্তিণন্নী 

পায়তকণেত দেখা ভইশাছিল। ইহা খেত হইল মে 
বযতদেব অধিকারকে রক্ষা বাগ জগ্য সবকার ভবিষ্যতে 

ম্বাইণ প্রণ'ন বশ্তেে পাবিবেন। 
চিপস্থায়ী পোবন্ছের প্রধান উদ্দেশ ছিল কমিবাজঙ্গের 

্থনিশ্চি* আদান ৪ রুমির বিস্তার | আবাদযোগা অনাবাধী 
দমির পবিমাণ খল ছিল করন্যাকিসের ভিসার মত 
মোট অমিণ এক তন শ, গ্র্যান্টের হিসাব মত ছোট 
দমিব 11 প্মাপশ | প্রত্যাশা ন্প। হহযাছিল যে, 
সম্প্থব জা ৪ চিরশ্থাধী মা সিলিনভাবে একটি 
উতৎ্পাদদকা শক্ি'জপে কাল করিবে । মুদ্ধন জমি দিকে 

মাকষ্ট হইবে) জমিদ মুপ্যবুদ্ধি ঘটিবে, কৃষির বিস্তা ৪ 
উন্নতির লে দেশের সমুদ্ি ঘটিবে, শাকিব কযশ্ 
বাডিবে “ক ধিটেনে পুরে দপোব বাজার ভাবতে 
পরসাক্লীভ করিবে । বিছেনে শিল্প বিধব তখন গেষ্ট 
মগ্রমর »ইহাছি€ এব ভাবতে দকা বিক্রযেব জন ব্রিটিশ 
শি্পপর্তিদের শাগিদ জোবালে| হইম উঠিক্ছিল। ভূমি 
শত্ন্ব বাদ গায়েব ত্যাগ ক্ষতি পণাবিক্রত। এক জনিত 
শান কর জাশীষ আবেণ স্বীতিব দ্বার। পুণ্রত হইবে 
ইহ।£ ছিল কণওখালিসের যু্তি | চিবস্থাধী বনেোোবন্ডের 
[নে বটিশশাজেব তঞ্চগ- শ্রেণা্নি শক্তিশালী হইবে 
এই বাজনৈতিন্ বিবেচনা দ্বাশা কন্নপ্যালিস চাপা 
হইযাছিলিল | 

কনছ্সালিসেব দেশ ন শশা দিদ্ধ হয নাই। 
রিটিশ সমানে অন্পন্িগত ধারণাকে ভারতীষ সমাজের 
সম্প্ণ তিন্ন শবস্থাধি প্রয়োগ করিয়া চিরস্থামা ব্ন্রোবস্ত 
প্রতিষ্ঠিত হইযাছিন। ইহাব ফলে শারদ স্ছ হইশ 
ক।৭ মাব্সেব ভীষাঘ কিটিশ ভূম্বামিত্বেৰ এক বঙ্গ কূপ 
(ক্াক্বেচাব)। ভূমিরাজন্বের জমা শিষমি ঠভাবে 
কোবযাগ।ণে আমিতে পাগিপ না। নিলাম আইনের নিমম 
প্রয়োগের দাখাই ভূমিবাজস্বকে হনিশ্চিত করা হইল। 
১৮১৫ খ্রীষ্টাক্র মধোই আদি জমিদারদেব অর্ধেক অস্তধান 
কবিল। তাহাদের জায়গা জুডিয় বসিল কলিকাতার 
বেনিষানসম্প্রদাষেব নব্য ধনিকেবা। কৃষিকণা বিদ্, উদ্যোগী, 
ইউৎবেজ জম্দারশ্রেণীর পবিধতে হষ্ট হইল এক প্রবাসী, 
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আধা-সামস্ততান্ত্রিক, 'আইবিশ' জমিদারশ্রেণী। অস্ঠভ 
উপ-জমিপাবত্ব-প্রখাব উত্তবের ফলে কমিধাণ ও রায়তেব 
মধো দেখ! দিল পন্তনীদার, দর-পন্তণীদার, সে পন্তনীদার 
ইত্যাধি ক্রমে পহুনীদাবদের এক স্থদীর্ঘ শৃঙ্খল । উদি৩ 
হইল বাংলার খালনাভোগী মধ্যবিগশ্রেণা। খিপুলষংখাক 
পরভূত জমিপার ৪ উপ-জ মিদাবদেখ বহন কণার বোবা 

কৃষকদের স্বক্ধে পডিল। ইহা বাঙালীর সংস্থবতিত ও জাতীয় 

আন্দোলনের পক্ষে একটা ভুভাগে।এ বিষয়ই হস] দাঁডাইথা- 

ছিল। মখাবিন্ত বাঙাশীব শ্রমবিমুখত| ও শিপ্পবিনুখতাও 
নানা কাখশেখ মধ্যে অন্যতম প্রধান কাবণ ছিল চিরস্থায়ী 
বণেশোবস্ত । জমিব ক্রয-বিত্রষের অবাধ কজার সব্িত 

মুশধণকে শিল্প ও বাণিজা হইতে চানিযা মাশিপ জমি 
দিকে । জম্দারগণ হইয়া উঠিশ এক9| কৌলান্তেব 
ব্যাপার । ভারতকে কৃধিসবন্থ দেশে পাবণ 5 কবাব ব্রিটিশ 
পরিকল্পনার সহাঁধক ছিল [বস্বাধী ণন্দোবস্ত | 

কৃষির বিস্তার অবশ্য দ্রতবেগে ঘটিয়াছিল। উপবি শ 
শতাবীর অস্থে বাংলার প্রায় সমপ্ত আবাদযোগা পতিত ৪ 

আবরণ) জ্মিহ কর্ষণাধীন হহখাছিশ। চিরস্থাধী ধরপ্দোবল্গের 
সমথকগণ খলিতেন, জমিদাএদের ডগ্যোগ ও 'অথব্যয়েণ 
ফলেহ হহ] সম্ভব হহযাছুল। হহা সভ্য যে জমা চিরস্থাগী 

হওযা4 পে কমির বিষ্তা9 জমিদাবমের স্বাথের অন্গ৫ুল 
ছিল। কি কৃষকদের স খ্যাবু্ছি জাথব জগ্ঠ তাহাদের 
অপখিমেম্ ম্ুধা, তাহাদের শ্রম এ উদ্যোগ - এহগুপিহ 
ছিল কধিপ বিস্তাবের প্রদান কারণ | জমিদারেগা বথ হলে 
কৃষকদের বগার খাঠাহত। স১রাচ॥ যাহা ঘটিত তাহ] 
এই যে, প্রথম কয়েক বৎসরের জগ্ঠ জমিদাবেগা কৃষ+- 

দিগকে বনা থাজনায় জঙ্গল কাটিয়া বসতি স্বাপন ও 
কৃষিকাধ আন্ত করিতে দিত এবং তাহার পর উন্চ হারে 
খাজন। ধাধ করিয়া খকদেণ শ্রমের ফপ আত্মসাৎ করিত 
€ অনেক ক্ষেত্রে কুবকদেব উচ্ছেদ কগ্রিত। 

জমির উন্নঙসাধণ ৪ উন্নত কষিকলাখ প্রবতনেৰ 
উদ্দেশে জমিদাণের| মূলখন বিনিযোগ করিবে, এহ প্রত্যাশা 
পূরিত হয় নাহ। আজ? পর্ধস্ত সনাতন কৃষিকপা-ই 
চলিয়া আসিতেছে । জমিদারেরা বিছ্য/পয়, হাসপাতাল, 
অতিথিশাল! ইত্যাদি ধাবদ প্রন্থৃত অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের 
মঙ্গলসাধন করিলে জমির উন্নতি সম্বন্ধে তাহার! একাস্থ 
উদাসীন ছিল। জধিতে মৃপধন-বিনিয়োগের 'সাশ্যন্তিক 
অভাব সম্বন্ধে ক্ষোভ বিশ শতাব্ধীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত 
একটানা শোনা গিয়াছে । পুফরিণী-খনন ৪ কুপ-থনন 
যেখানে য5টুকু ঘটিয়াছিল তাহার মূলে ছিল প্রধানতঃ 
কৃষকদের চেষ্টা ও অর্থবায় । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকার, 
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জমিদার, পন্তনীদার ও বায়ত মকপকেই জমিখ উন্নতি- 
সাধন হহতে পিরস্ত করিয়াছিপ। বাংলার ভূমিরাজন্ব 
কমিশন (১৯৩৮ শ্রী) এইট মর্ষে বিলাপ কবিযাছিলেন যে 
জমি সম্বন্ধে কাহারও কোন? মাথাব্যথা নাই। ভূমিগাজন্থের 
অপরিবওনীষতার দরুন ক্ষতি মন্তান্ খাতে রাজন্ববুদ্জির 
দাবা পরিপুবিহ হইবে, এহ আশাও সার্থক হয় পাই। 
তোগ ব্যযেব গাশাকপ বুখি9 ঘটে নাই । চিরস্থায়ী 
বন্দোবজের সমর্থকদের অধিনে ঈহার ফলে বাংলা 

প্রদেশে স্ট]াম্প শু, কাখচমূস % ঘায়কব হ শাধি বাবদ 
রানস্থ বাডিখাছিশ , কিন্ধ সগ্াম্প শ্রক্ক বাদ দিলে এ মুক্তি 
ভিতিহীন। 

কষা কখা পরগনা হাবে খান্ষন। ছিতে দাকিবে বলা 
থাকিসেপ দেখা গেশ মে, হহা “কটি কথাব কথা। 

পরগনা হাক "মাইনে খাবা সখ ৪ শিদি& করিয়। 
চেন! হণ পাই | জেপাব কাশেইরগ- বগিল, পরগনা হাব 
ণক এক লেলায, এক «বর গ্রাঝে এক এক বকমেন। 
অ/কববের “আসল জম রমার? «কা ধন্যুগের “ছা 
কাপ মাগুষের মনেই বিরাজ করিত্ছিস) স্বভাব নত 
শিচারকেবা মনিদিষ্টু পবগন' হাবকে 
পাপিলেন না । ল্টিশ শাসকেবা তহ পানু ধারণার গাবা 
চালি5 ঠহথাছিশেন যে, ভাবত চির লাএওত সম্পবের 

যুণে ছিল পারস্পরিক সন্মর্ি। মোগণ শাহ খদবস্ত 
বামতেব নিপিষ্ হারে ইচিবান্দাপর দাত তাপেশ হখিতহ 
বুশাচঞ্মিক শাবে ধখশী দত গাগ কাধিনেন এল পািকম্ম 

ণামণ্দের পান্থ সবকাব পাবি] লিনেন। লামিদাবণ 

নিককর মহশএ ছাড। «বা অরে খানা বলিষা মোগন 

'্ামশে কোনন কিছু ছিল না। চিবস্থাখী বন্দোব্ন্থের 
বেগুলেখনে একমাধি কথার আডাশে রাখশদেল চিরাসান 

অর্ধিকাবকে চুপিসাঙে বলি দ্বেক্গা হইশ। যাহা ছিল 
প্াঅন্দ নাহ] হইয়া পড়িল খাজণ] (বেশ )। দশ বসব 
পণে চাহাদেব দচ্ছেদর করা হইবে এই শুষেই রামতেপা 
পাট্রা পইতে চাতিশ না » ধমিধার ভচ্ছাম ও হারে খাঙ্গন। 
ধার্ধ করিয়া পাটা লিখিতে এবং নিজ কাছাবিতে রাখিয়] 
পিয়া কেক দিন পরে পাট্াগ্রহছণে রায়তদের অসম্মতির 
'ঙ্ুহা্ে শাহাদিগকে উচ্ছেদ করিত। পাটা রেগুপেশন 
পায়তগীড়নের ঘন্ব হইয়া পডিপ। 

জমিদারদেব খাজনাবৃদ্গির ক্ষমতা মোগল আমশে ছিল 
কি না, এই কেতাবী আলোচনা আডাপে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সমর্থকগণ এই মূল সত্যটিকে এড়াইযা যাইঠ্েেন 
যে, করওয়াপিলের রেগুলেশন কার্যতঃ জমিদাএগণকে 
খাজণ] বাডাইখার যে নিখঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়াছিল তাহা 
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নৃতন ও অভ্ভুতপূর্ব। প্ররুতপক্ষে ফ্রান্সিস ও কর্নওয়ালিস 
উভয়েই এই “লেসে ফেয়ার, পোষণ করিতেন যে চাতিদ। 
ও জোগানের নিয়মাবশীই খাজনার একটি "স্বাভাবিক? ও 
ম্তাখসংগত হার ধার্ধ করিবে, এ ব্যাপারে রাষীয় হপ্তক্ষেপের 
প্রয়োজন নাই । বস্ততঃ চাহিদা ও জোগানের নিয়ম 
জমিদারদের খাজনাবৃদ্ধিব ও নক উচ্ছেদে অপ্রতিহাত 
ক্ষমতারই সহায়ক হইল। বাদ্ট্ীয় হগ্তক্গেপ আমিণ কিন্ত 
জমিদাবদের স্বপক্ষে । জমিদারদের জমা যাহাতে নিষমিত- 
তাবে দাখিল হয, তাহ] হৃনিশ্চিত করার ছন্য এায়তদের 
ফল আটক কণা, তাহাদের উপব জমিদাবদের পাইক- 
বৰকণ্দাজদের চড়াও হওয়া, তাহাপধিগকে জমিদারের 
কাছাখীতে কয়েদ কপ্পা ইঙাপি নিষুর প্রখা্থশি আইনের 
সমর্থন পাও করিল । আইনের ছারা বায় ওদেণ রঙ্দা বরা 
প্রািশতি ভুপিয। যাণব। হইপ। মাসিণ ১৭৯৭ খ্রাষ্থাবের 
“কানছছল হফ্তম” ও ১৮১২ খ্রীষ্টাবের কান পরম | ১৮১৫ 
খ্া্টাবেহ শড হেঞ্টিসের মিনিও ৭ বপ। হইয়াছিল যে বালা 
প্রদেশে গ্রাম্য ভূম্ধিকারী প্রাযতশ্রেণী অবনুপ হইয়াছে 
জামদ[শি ১৮০1 দশ বধ্সাব খিগুণ হইশ ৪ ধিশ বৎসরে 
সহরবার জমা? সমান হহণ। বাঘতেবা কোনও মতে শ্রধু 
টিকিযা খহিগ। ঠাহাদে উত্পন্ত খসণের 'উদ্বস্' সমনতটাহ 
জ।মণারের আম্মসাথ করিঙ৩ এন, নানাশাবে তাহাদিগকে 
পেগাপ খাচাহ৩, ১৮৩২ খ্রীান্সে ব্রিটিশ পালামেন্টের 
সপে বমিটব সম্মুখে রাজ। গামমোহন এই মর্মে সাক্ষ্য 
দিখাচলেন। চথস্থাণী বন্দোবস্তেব বেগুপেশনে পৃৰতন 
আবপযাণ জমাণ অন্তঃ কগা হইয়াছিল এব জামদার 
কাক বাখঠধের উপর বকৌশও মাধপসাব বা এসেস, 

ধম।নে। নিখিঞ্ হহগাছিল। এই আহণ কাগঞ্জেএ টুকরার 
পর্যবশি৩ হয ১ জামিধারেখা বে-কোন « অজুহাতে রামতদেখ 
উপণ্ন অবাধে সেন বসাইতে পাগপ। জমিধাপের 
শিকাবে বহিরগমন, পুএসন্থান পাও, মাহবিবোগ ছুংখ, 
সমপ্তহ বাতের পর নুতন সস আখোপেধ কারণ হইয়া 
দঘাড়াহপ। 

১৮২২ গ্রাষ্টা্ পরধন্থ আইনের ছ্বাব| বায় তদের অধি- 
কারকে রক্ষা করার কে।নও ব্যবস্থা হয নাই। শিশাম 
আইন প্রথমে এমনভাবে কাজ করিত যে পুরাতন 
জমিধারের কোনও চুক্তি দ্বারা জমিদারির নন জেতা 
বাধ্য থাকিত না। ফলে কষকদের পাট্টা নাকচ হইয়! 
যাইত। পরে ইহার সংশোধণ হয়। বহুতর ক্ুষক- 
বিদ্বোছের ও ছৃভিক্ষের চাপে বাখ্লা প্রদেশে উনবিংশ 
শতাবীতে অনেক প্রঞজান্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ করিতে 
হইযাছিল। তাহাদের মধ্যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাকের আইন এবং 
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১৮৮৫ খ্রীগান্ষের আইনই ছিপ সবাগ্রগশ্য । গ্রজান্া 
আইন রচণা চরম পরিণতি লাভ করে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের 
আইনে । ইহা সঠ্য যে ১৮৫৯ ৪ ১৮৮৫ গ্রাষ্টাবের 
প্রজাঙ্বহব আইনের লে বিশ শতাব্দীর গোড়ায় বাম্পার 
দখন্দী রারতদের খাজনান হার ভারছের রায়তওগাবি 
অঞ্চলে বাষহী খাজনার হারের চেয়ে নিশ্তর হহয়াছিল। 
কিন্ব ইহাকে চিরস্থামী বলো বন্তের সধলকূপে গণা কব? 
স্প্তই অযৌভ্িক। 

১৭৯৩ খ্রাগ্াবেপ পর ভাণ্তের সব জদ্দা বদের সঙ্গে 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাধনের একট হিডিক পডিব। যাব । 

বাখশমী অঞ্চণে, যাদ্রাজে উত্তর সরকার জেশায এবং 
আসামের একাংশে এই বন্দোবস্ত প্রসারিত হয় । আাড্াজের 
যেখানে জমিদার ন।হ সেখানে তিমি উপায়ে জমিদার 

হি কবিয়া চিরগ্বাগী বশ্দোবন্তেব চে হশ। কিন 
উনবি'শ শণ্াবার প্রথম দশক হইতেই ব্রিটিশ শাসকদেনু 
মনে চিরস্থাধী খন্দোবৃস্ত সম্বন্ধে বিরাগ জ্ম্মাথ। ইহার 
পিছনে নানাবিধ কারণ ছিল » যখা__ মল্খস ও প্রিকার্োর 
থ'ঞ্জনাতত্বের প্রতাব, হিওবাদী (ইটাটাশটেরিয্ান ) 
বেস্থাম ও মিশ পিতা-পুত্রের শিক্ষা, ব্রিটিশ শনি বিপ্লবের 
ফণে ভাবতে ব্রিটিশ পণোর বাজাপবিস্তারের এব, ভাবুত 
হইতও বাচামাল সংগ্রহের আবশ্যক তা, ভারত *র বাভ 

অঞ্চলে তৃথ্বত্বব্যবস্থার টৈচিররা সম্বন্ধে অধিক তব জ্ঞানার্জন, 
কোম্পানির সামবিক ও অসামখিক বারের বুর্ি এব 
ভারুতবিজযের অগ্রগতির ফলে রাদনৈতিক কাননে বাজা 
৪ জমিদাবের উপনু নিভরশীল মনোভা,বব ঞমক্ষথ। 

শেষোক্ত ব্যাপাব্টিণ চরম অভিব্যপ্ি খদে অধোধ্যার 
ত ক্দাব্গণকে তুচ্ছজ্জান কখিগা 'অধিকারঠাত করা 
ঘটন্খয। ১৮৫৭ ৫৮ গ্রীষ্টাক্বে স্ব্ধানতা বুধ ব্রিটিশ 
শ/মকদের স্ঘ্ক বরিষা তোশে এব খাজভক্ক জামগাব- 
অেণীব মধ্য বিটশ শাসনে বিশ্বাসযোগ্য সামাজিক ডি 
সন্ধান কপার $নপখালশিষীয় মনোবৃন্তি পুনরায় জাগ্রত 
হয। ব্যাপক ও পৌনঃপুনিক ছুতিক্ষ, নিত বঙমান 
&ধক বিক্ষোভ এবং কৃষির অবন[ি_ এই গুণিহ ক্ষস্থাধী 
বনোবস্তব সমীচানতা সম্বন্ধে সশয় উৎপাদন করবে । এই 
সকল কারণে চিপস্থাধী বপোবপ্ত পরিকল্পনার পুনর ই্াগয় 
ঘটে। কনেশ বেখাডঙ ম্িথের পরামশে লর্ড ক্ানি, 
১৮৬২ খ্রাষ্টাঝে ভাবতের সবর চিবন্থাধী বণ্শোবন্গ প্রবতণ 
করাব গ্রঙ্গাৰ উপস্থাপিত করেন এব এ বধ্সর ভ'্রতসচিব 
স্তর চাল উড্েগ ডেস্পাচ এ ঘোষিত হয় যে, ব্রিণেনে 
মহারানীপ সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন , কিছ্তু 
ইহ] ফলপ্রস্থ হয় নাই । অবশেষে ১৮৮৩ আহীান্জে তদানীন্তন 
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চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 

ভারতসচিবের ডেস্পযাচ-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধারণার 
পঞ্চত্বপ্রাপি ঘটিল। রমেশচন্দ্র দত্ত এই মর্মে মন্তুবা 
করিয়াছেন যে তারতবাশীবরা! পুনবার বিদ্রোহ করিল না 
বপিয়াই তাহার! চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে বঞ্চিত হইপ। 
তিনি ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একনি, প্রবল ৪ 
সব্শ্রেষ্ঠ সমর্থক | ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্তগুলি যে কৃষকশোষণ 
ও ভারতলুনের উপায়, ছুতিক্ষের জনক এবং কৃষিগত 
উন্নতির অস্তরায়, এ বিষয়ে ভিনি যাহা! খলিয়াছিলেন 
তাহা বহুলাংশে সত্য । কৃথি ও ভূমিব পরিচালন] সম্পর্কে 
সরকারি ইদাসীন্য ও ব্যয় কচ্ছুতাই কৃষির উন্নতির প্রধান 
অন্তরাষ, চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের সমথকদেখ এই অভিযোগ ও 
ভিত্তিহীন ছিপ ন1। কিন্থ চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত কুষিব ও 
কৃষকদের দিক হইতে উত্রুষ্টতর এবং ছুতিক্ষনিবারক ছিল, 
ইহা! বমেশচন্দ্র ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক অন্যান্য 
এতিহামিক ও পণ্ডিত প্রমাণ কবিতে সক্ষম হন নাই। 
১৯০২ গ্রীষ্টাকধে ল্ঙড কাজনের সহিত বিতর্কে বমেশচন্তু 
জয়ী হইতে পারেন নাই। ব্রিটিশ মবকার কিন্তু চিবস্থায়ী 
বন্দোবস্তের অবধলোপের কোনও চেষ্টা করেন নাই, বরং 
তাহাকে গ্রজাম্বত্ব আইনের খুঁটির সাহায্যে খাড়া 

বাখিবাব চেষ্টাই শেষ পর্ধন্ত করিয়াছিলেন। ১৯০৮ শ্রীষ্রাঝে 
ফ্লাউড কমিশন কৃষির উন্নতিকল্লে রায়তদের সহি'ত সরকারের 
প্রতাক্ষ সংযোগের একান্ত আবশ্াকতা বিবেচনা কবিয়া 
বাংলা প্রদেশে চিরস্থায়ী খন্দোবস্তের অবপোপ এবং 
রা কর্তৃক সমস্ত মধান্বত্ব ক্রয়ের সুপারিশ করিয়াছিল । 
ব্রিটিশ-আমলে ইহা কাজে পরিণত হয় নাই। স্বাধীন 
ভারতে পশ্চিম বঙ্গে ১৯৫৩ খ্রীষ্টার্ধে অর্থাৎ ১৬০ বৎসর 
পরে জমিদাবি-ক্রয় আইনের ছারা চিবস্থায়ী জখিদারি 
বন্দোবস্তের বিলোপ ঘটিপ এবং রায়তওয়ারি ব্যবস্থা 
গ্রবতিত হইণ। 

পূর্বে রায়ত বলিতে বুঝাইত মত্যসত্যই নিজের শ্রমের 
দ্বার] চাদ করে এমন কষক। সে অবস্থা এখন আর নাই। 
এখন রায়তর্দের অনেকেই অ-রমিক খাজনাভোগী জযিদার। 
প্রকৃত কৃষক হুইপ অসংখ্য ভূমিহীন খেত-মজুর ও ভাগ- 
চাষী। রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের ফলে খেত-মঙ্তুর জমি 
পায় নাই, ভাগচাষীখা রায়ত বলিয়া, এমন কি প্রজা 
বলিমাও গণ্য হয় নাই। ভাগচামীকে আঙও উৎপন্ন 
ফমলের ৪০ শতাংশ খাঙ্গনারপে দিতে হয়। উনবিংশ 
শতাববীর একাস্ত উৎ্পীড়িত রায়তের অবস্থাও ইহার চেয়ে 
খারাপ ছিল না। ছুতিক্ষ আজও অগণিত ভূমিহীন 
কৃষকদের দ্বারপ্রান্তে সব্দাই ওৎ পাতিয়। বসিয়। আছে। 
খাজনাভোগী জমিদার ও শ্রমজীবী রুষক-- এই ছুইয়ের 

চিকনি 

বিবোধ এবং কষির উপর তাহার অশুভ প্রভাব চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের অবসানের ছার! বিলুপ্ধ হয় নাই। 

ত্র প্রমথ চৌধুরী, বাঘ়্তের কথা, কর্পিকাতা, ১৩৫৪ 
বঙ্গা ) 0. নু, 99617-005/6]], 1100 995615 0) 

13110651) 11010, ৮০01. [, 01910, 1892 ; 1২০0, 1001৮ 

12001707110 1715019 07 111010. ৮০15. 1-[1, 1,0001%, 

1908 30. 1, 161. 17000810010 00 06 0929 ০) 
1367021 162141411015, 02100069, 1935 ; 1)/1)80875 

[08000, 10171010157, 8) 13010৫1, 130185৭1931 ; 

16101 ০1 02 10170 16590)7186 (50117715510, 13011001, 

015. 17], 0০2100065, 1940; 13981078110 (100, 

4 10616 ০71 1901১019107 1301021, 70804, 1963 ; 

৩. 0, ভরে, 486101101% 1612600115 274 2219 

13710511616, 04100091963; ১. 0, ১71৭1, 20. 

[271171011% 10) 01 1710%0% 12001770119, 08101100, 

1965; 1 4 9100 ঢা, 00৩1১, 007 (01017৫- 

1157, 1%10500৬৮, 

অনবেন্ধপ্রসাদ নিও 

চিরুনি মানবসভ্যতার আদি যুগ হইছেই কাঠ বা পশুর 
শিছের তৈয়াবি চিক্টনির প্রচলন দেখা যায়। খঙমাশ 
যুগেও গোণ্ড, টোডা, মাওঠাল প্রতি অধিবামীদের মধ্যে 
কাঠের চিকুনিণ চলণ আছে । কোন কোন? এতিহাসিক 
বলেন, সম্ভবতঃ মিশর দেশেই চিনির প্রথম প্র»শণ হয় 

,এবং সেগুলি গজদস্থের ছারা তৈযাবি হইত | পরবে গ্রীক 
 বোমানগণ একপ্রকার কাঠের ঠেয়াবি চিরুনি বাব্হ।র 
কবি'ত। ইংন্যাণ্ডের লাইন (1,10০) নামক একজন 
শিল্পী ১৮২৪ গ্রীষ্টাবকে ভালকান।ইট ও জ/ইলোনাইট £ইতে 
চিনুনি প্রস্তত করেন। কাঠ, শিও বা গজদস্ত ছাড়াও 
অস্থি, কচ্ছপের খোপা, শান! প্রকারের ধাত, ইয়া রবার, 
গাটাপার্চা, সেলুপয়েড, গ্রা্টিক ইতাদি ধিযাও চিঞ্নি 
প্রস্তুত করা হয়। চুল ছাটিখার জন্য টিনের চিরুনি 
বাব্হাত হয়। 

ভারতবর্ষে চিঞ্নির ব্যবহার বন্ধ প্রাচীন। পুজা বা 
অন্টান্ত মালিক অনুষ্ঠানে চিরুনি দরকার হয়। 
পাঞ্জাবে শিখসন্প্রদায় মাথার চুলে চিরুনি বা কার্গি ধারণ 
করাকে ধর্মীয় বিধি বলিয়। মানেন। বু জাতির মধ্যে 
অশৌচকালে চিরুনির বাবহার নিষিদ্ধ। বঙ্গের মহিলাগণ 
পূর্বে অন্তান্ত অলংকারের সহিত “সুখে থাক' বা “আশীবাদ” 
ইত্যাদি লেখা-যুক্ত সোনা-বাধানো চিরুনি খোঁপায় 
পরিতেন। 

৩৭৩ 



চিল 

বাংল! দেশে ঢাকা, মুশিদাবাদ ইত্যাদি স্থানে হাতে 
তৈয়ারি গজদন্তের চিক্চনি একদা বিখ্যাত ছিল। মন্মথন।থ 
ঘোষ ১৯০৯ ্রীষ্টাকে জাপান ইইতে চিরনিশিল্প শিক্ষা 
করিয়া তাহার জন্মভূমি যশোহরে চিরুনির যগ্কচাপিত 
কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই 'খিশোহবের চিকনি' 
সারা ভারতে গ্রশ'সা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ভারতের 
বাহিরেও ইহা বগ্কাশি করা হয। ক্রমে এদেশে বিগাতি 
চিকনির আমদানি প্রায় বদ্ধ হয়] যায়। এই চিরুনি 
সেলুপয়েড-চাঁদর হইতে প্রত্থত এবং যান্ধিক গোপ-করা'ত 
দিয় ইহার প্রত্যেকটি দাত সযত্রে কতিত হয়; সেজন্য 
ইহ] খুবই মজবুত, দেখিতে মনোরম । সেই তুলনায় 
ছাঁচ বা! “মোল্ড'-এ ঠৈয়ারি প্রাঙ্টিকের চিকনি দামে সস্তা 
হইলে 9 তেমন মজবুন্ধ নহে। 

বঙ্গ-বিভাগেব পর পশ্চিম বঙ্গে বহু স্থানে সেলুলয়েডের 
চিনি তৈয়ার্ি হইতেছে এবং সেগুলিও যিশোহবের 
চিকনি' ণামেই বাজারে প্রচলিত আছে। বর্মানে 
বৈদেশিক মুদার অনটনের জন্য সেলুলয়েড চাদর জার্মানী 
বা জাপা ₹১* £ চাহিদ। ত্বন্ুযায়ী আমদানি কণিতে না 
পারা পশ্চিম বঙ্গেব এই চিরণিশিল্প সংকটের মম্মুখীন 
হহয়াছে | 

নুমাবেশ তন।ম 

চিল ফাল্কোনিঘর্ষেন নগর (01061-দ৭10011- 

$001709) অন্থগ্ত আকিপিত্রিদী গোনের ( চহ0011- 

4১০০11১1019 ) স্ুবৃহৎ আবাসিক শিকারী পাখি। 
উপরের ঠোটটি বেশ শক্ত, ধারালো ৪ বক্রাগ্র। পাঁয়ের 
শক্ষিশাশী আওঙলগুলি তীক্ষ নখর-যুক্ত। দিনের বেলায় 
বলি ডানা মেপিয়। বহু উচ্চে বৃত্তাকারে ভালিয়! বেড়ায় ও 
তীক্ষ চক্ষে শিকার সঙ্খান করে, শিকাব দেখিতে পাইপে 
ক্ষিগ্রগতিতে ছে। মাপিয়৷ সদ, পায়ের সাহায্যে শিকার 
ধরে ও ধারালো চঞ্চুর আঘাতে ছিড়িয়! খায়। ইহাদের 
ডাক স্থ্তীক্ষ ও স্থউচ্চ। 

গোদাচিল বা সাধাবণ চিল (মিল্ভস মিগ্রান্স, 
11105 70107475 ) পৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার । ইহারা 

লোকাণয়ের মধোই বাস করে। মানববসতি ও হাটবাজার 
হইতে নিঃক্ষিপ্ত আবর্জনা, মৃত প্রাণী প্রভৃতি এবং জীবিত 
পতক্ষ, ইদুর, পাখি প্রভৃতি ছো মারিয়া সংগ্রহ করিয়া 
আহার করে। হেমন্ত হইতে বসস্ত কাল পর্যস্ত বাসা বাধিতে 
পারে। 

শঙ্খচিল (হালিআস্তর ইন্দস, 171145%/ 71- 

45 ) জলাশয় নদী প্রভৃতির নিকটে থাকে । দৈর্ঘ্য প্রায় 

চিল্ভার্স, রবার্ট সীজার 

৪৫ সে্টিমিটার। ডানা বাদামী, মাথা ৭ বুক শাদা, 
পুচ্ছের প্রান্ত গোলাকার । পতঙ্গ ব্যাড সবীহ্ছপ € মাছ 
শিকার করিয়া খায়। শীত ও বসন্তে বাসা বাধে । 

কৃষ্ণপক্ষ চিল ( এলানস সীরুলিয়স, 121785০0261 

16৮5) দৈর্ঘ্যে গ্রায় ৪০ সেন্টিমিটার । হাপকা ধূনর দেহ 
ও ডানা। ডানার স্বন্ধদেশ কৃষ্ণবণ। চর্ষ রকবর্ণ। ইহারা 
লঘু বনস্থলী ও ক্ষেত-খামারের নিকট বান করে। 
দ্র জগদাণণ্দ রায়, বাংপার পাখি, দ্বিতীষ সংস্করণ) ১৩৩২ 
বগা; যোগীন্শাথ সরকার, পশুপক্ষী, কপিকাশা, ১৩৫৬ 
বঙ্গাব্দ) ঢু. 0, 9684৭10 0371501, 116 101076. 0 

1316051৮ 17101 : 13795, ০1, ৬, 1,0119017, 1928 ; 

17081) ৬৬1১1511৩10, 1001111 110119001 ০7 17010 

71705, 1,017001. 1949. 

গদ্দোতবুমাব পেনগপ্ু 

চিল্ডার্স, রবার্ট সীজার (১৮৩৮-৭৬ খ্রী) ১৮৩৮ 

্রীষ্টান্দে চিল্ডার্স জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত। 
পেভারে % চার্লস্ চিল্ডার্ণ ছিপেন ইটাপীর শীস্ শহরের 
ইংরেজ ধর্মমাজক। চিল্ডার্প 'অক্সফোডের ওয়াড্হ্যাম্ 
কণেজ-এ হিক্র ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বু্টি লাভ 
কবেন। এখানকার অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি ১৮৬০ 
খীষ্টার্ে সিংহপের সিভিল সাভিসে যোগদান কবেন। 
কিন্বু স্বাস্থ্য তাঠিয়া পড়ার ঠাহাকে ব্বদেশ ইৎল্যাণ্ডে 
ফিরিয়া যাইতে হয় । 

১৮৭২ খ্রীষ্টান্জে ইংপ)াগ্ডে ফিবিয়া ওনি ইথ্ডিয়া 
অফিস-এ মহকাতী গ্রস্থাগাবিকের পদে এবং ১৮৭৩ খ্রাষ্টাে 
লগ্ুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাখাতবের (পাপি) অধ্যাপকের 
পদে শিযুক্ত হন। 

মিংহলে অবস্থানকালে পালি ভাষান প্রতি ভাীহার 
অনুরাগ জন্মে। পলঞ্চনে ফিরিবার পর রস্ট নামক তিৎ- 
কালীন বিখ্যাত পঞ্চিত ভাষাবিদ্ ৪ প্রঃঠতাবিকের দ্বারা 
অগ্রপ্রাণিত হইয়! চিল্ডার্স অল্লকালের মধ্যেই পালি ভাষা 
ও সাহিত্যে বুৎ্পত্তি পাভ করেন । 

১৮৬৯ খ্রীষ্টাবে ইংবেজী অন্বাদসমে 'খখুদ্দক পাঠ, 
নামক গ্রন্থ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। এ সময়ে রষ্টের প্রেরণায় ৪ উৎসাহে 
চিল্ডার্স পালি ভাষার অভিধান-সংকলনে ব্রতী হন। ১৮৭২- 
৭৫ গ্রীষ্টাবে তাহার পালি অভিধানের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। 
এই অভিধানে ১৭০০০ শঝেপ ইংরেজী অনুবাদ দিয়াই 
তিনি ক্ষান্ত হন নাই; প্রত্যেক শব্দের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ, 
ভেদাভেদ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি সংযোজন করিয়াছেন এবং 
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চিল্ড্রেন্স আ্যাক্ট 

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের ফারমর্মের প্ররুষ্ট ব্যাখা! করিয়াছেন । 
তাহার পাপি অভিধানে ৩* হাজার গ্রন্থের নাম এবং 
উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে । এই উক্ভিগুলি সিংহলী অক্ষরে 
পিখিত তালপত্রের পুথি হইতে সংগৃহীত। প্রথম পালি 
শব্দকোষ প্রকাশিত হইবাব ৫০।৬০ বংসর পব ১৯২১ 
খরীষ্টাবে রীস্ ডেভিড্স্ এব* স্তীউ-এর সম্পাদনাধ দ্বিতীয় পালি 
শব্কোধ বচিত হয। এতছাতীত চিল্ভার্গ পালি ৪ 
সিংহলী ভাষার উপর কয়েকটি প্রবন্ধ এবং ১৮৭৪-৭৬ 
খ্রীষ্টাঞ্জে মহাপবিনিধাশস্থত্ত ইংরেজী অন্রবাদসহ প্রকাশ 
করেন। ভিশি ফাউসব্যোল্কে জাতকের সম্পাদনা কার্যে 
সহায়তা কবেন। 

দ্বিতীয পালি শবঝকে।যে ৪০ হাজার শব সংগৃহীত 
হইলেও হহ] গ্রথম অভিধানের সমকক্ষ হইতে পারে 
নাই। দ্বিতীয় অভিধাণকে চিল্ডার্সের অভিধানশের খিল বা 
পরিশিষ্টকপে গণ্য করা চপে। চিল্দার্সের অভিধানকে 
বৌদ্ধ ধর্মেন বিশ্বকোষ বলিলে? অত্যুক্তি হয় না। 

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্ষের ২৫ জুলাই তিশি যক্ষা রোগে 
আক্রান্ত হুইয] ইঙহলোক ত্যাগ করেন। মুত্যুব সময় 
তাহার বয়স মাধ ৩৮ বসব হইয়াছিল। 

নলিনাক্ষ দত্ত 

চিল্ড্রেন্স আক্টি শিশু-পরাধ দ্র 

চিলিয়ানওয়ালা শিখ ঘুদ্ধ গর 

চিন্তা লবণহদ। ভাতের পৃৰ উপকূলে পুরী ও গঞ্জাম 
জেলার মধ্যে (১৯২৮ উন্তর হইতে ১৯*৫৬' উত্তর 
এব” ৮৫*৯ পূর্ব হইতে ৮৫*৩৮' পূর্ব মধ্যবর্তী অঞ্চলে ) 
অবস্থিত । উত্তর-পূর্বে মহানদীর ব-দ্বীপ হইতে ক্ষিণ- 
পশ্চিমে পূর্ধাট পবতমালার সানুদেশ পর্ধন্ধ বিস্তৃত 
হর্দটির দৈর্ঘ্য ৭০৭ ও উত্তর দিকেব প্রস্থ ৩০ কিলো- 
মিটারের কম, আয়তন প্রায় ৮৭৫ বর্গ কিলোমিটার, 
কিন্ক গভীরতা গ্রীক্মকাপে গভে গ্রাধ ১*২ মিটাবে নামিয়া 
আমে। পূর্বে ইহা বঙ্গোপসাগরের অংশবিশেষ ছিণ, 
ক্রমে সমুপ্রশ্্োতে তাডিত বালুকা ও নদীর পপি পিয়া 
সমুদ্র হইতে প্রীয় বিচ্ছি্ হইয়। পডে। প্রারুতিক দৃশ্য 
অতি মনোরম। হ্র্দে প্রচুর মাছ ও নানারকম পাখি 
পাওয়া যায়| মাছধরা ও লব্ণ-উৎপাদন স্বানাক্ম লোকের 
প্রধান উপজীবিকা । কপিকাতা-মাদ্রাজ রেলপথ হুদের পাশ 
দিয়! গিয়াছে , চিক্কা স্টেশন দের নিকটবর্তী হইপেও বস্ত। 
স্টেশনে নামিয়া হুদে যাওয়াই স্থবিধাজনক। 

চীন 

ড্র 176 17166৫] (030566665 0] 1719, ৬০] 5 
00%1010, 1908. 

অশিলকুমার কু 

চীন ১৮০ উত্তর হইতে ৫৩০ উত্তর 9 ৭৪৭ পূর্ব হইতে 
১৩৭* পূর্ব। খাস চীন, অন্থর্মঙ্ষোলিয়া, লিশকিয়াং, 
মারিয়া ও তিব্বত লইয়া চীন সাধারণতগ্ন গঠিত। 
আযতন ৯৭৬১০১২ বর্গ কিলোমিটার (প্রায় ৪৩০০০০০ 
বর্গ মাইল)। ইহার উত্তরে সোভিয়েত যুক্তবাষ্টী ও 
বহিষ্ঙ্গোলিয়া, পশ্চিমে আফগানিস্তান, দক্ষিণে ভারতবর্ধ, 
নেপাল, ব্রহ্ম দেশ, লাস 9 উল্তব ভিয়েতনাম, পূর্বে উত্তর 
কোবিয়া, গীত সমূদ্, পূর্ব চীনসশুদ্র ও দক্ষিণ চীনসমুছ। 

ভূপ্রকতি 'ন্তসারে চীন দেশকে মোটামুটি দুটি ভাগে 
ভাগ করা যাষ, পু ভাগের নিশ্নসমভূমি এবং পশ্চিম ৪ 
দক্ষিণের মালছুমি ৪ পরবতস'খ্ণ উচ্চভ্মি। নিষ্ 
সমভূণি মাধুরিয়ার সমভুমি, হোষা*-হো] নদী উপত্যকা- 
সহ টটন্তর চীনের সমভূমি, ইখা-খসে শিখা নদীব 
উপতাক1, সি-কিযাও নদীর ব দ্বীপ 'অঞণ শইধা গঠিভ। 
ইহা সমগ্র ভুতাগের শতকরা ৯* আাগ মান। নিম্মিন 
পশ্চিমে ১২০০ মিটার (৪০০০ ফুট) হতে ১৫০০ 
মিটার (প্রায় ৪৯২০ ফুট) উচ্চ মালভাম। %ব 
হইতে দশিণে প্রায় যখানয়ে মঙ্গেলিখার মাশইমি, 
লোয়েস ইখা'-ৎষে কিযা$ মাপহাম ও এনাণ মালভূমি 
বতমান। মাপভূমির পশ্চিমে বৃহৎ পৰতমালী ৪ [তিব্বঠেল 

*৪৫০* মিটার (প্রায় ১৫৭০০ ফুট) উচ্চ মাশস্টুমি। 
তিব্বত মালভূমি উন্বে কানলুন « দখিণে হিমাপয 
পবতমাঁপা দ্বাপা বে্টত। পাশীব গ্রন্থি হইতে আল্তাই, 
থিয়েনশান, কানলুন, হিমাপষ প্রভৃতি পবত শাখা-প্রশাখা" 
সহ চীন পাজো প্রবেশ কবিয়াছে | চীশের মধ্য ভাগে 
অবস্থিত চিন্পিংশান (পূর্ন খসিপিংসান ) পবত 
হোয়।ং-হে1 ও ইযাংৎসে-কিয়াউ, শর্দী-অববাহিকাকে পৃথক 
করিয়াছে । সেইরূপ দক্ষিণে কয়েকটি মাপভূমি ও 
পাহাড় অবস্থিত থাকিয়া সি-কিয়াও্ নধী-অববাহিকাকে 
ইয়াং-খসে-কিযাঙ, অববাহিকা হইতে পৃথক করিয়াছে। 
চীন দেশের উন্কপ্র-পশ্চিমের মীম! আলতাই ও দক্ষিণ- 
পশ্চিমের সীম! হিমালয় । 

চীন দেশের তৃতত্ব অতান্ত জটিল। বর্তমানে ইহার 
সম্বন্ধে বু সমীক্ষা চলিতেছে । মোটামুটি হিসাবে বলা 
যায় চীন দেশের উত্তর-পূ্ে শান-টুং উপদ্বীপ ক্যাম্ধি য়া 
যুগের পূর্বের প্রাচীন কেলাদিত শিলায় গঠিত। উত্বর- 
পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের শিলা কার্বনিফেরাস ও 
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চীন 

তাহার পূর্ব যুগের । কিন্তু এই অঞ্চল প্রা ৩০০ মিটার 
(প্রায় ১০* ফুট) গভীর চুনমিশ্রিত নরম লোয়েস 
মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত। মালভূমি ও উত্তখ-পূর্বের প্রাচীন 
শিলাগঠিত অঞ্চলের মধ্য ভাগে প্রায় সমস্ত অ.শের শিলা 
টার্নিযারি যুগের বেলে পাথব দ্বারা গঠিত। ইহার 
উপরিভাগ পাপপিক শিলা আবুত। লোহিনচ অবখাহিক। 
অঞ্চলটিতে ভূতত্বের দ্বিতীয় পর্ধায়ের সময় এক ধুছৎ হুদ 
ছিল। ইহ] ঢাশিয়ারি ও রক্তবর্ণ বেলে পাথর দ্বার] পূর্ণ । 
চিন-পিং শান পর্তের দক্ষিণে প্রা সমস্ত অঞ্চলে চুণা 
পাথরের শৈপশিপা! প্রক্ষিপ্ুভাবে বর্তমান । 

চীনেব প্রধান নদীপ্তলি পশ্চিমের উচ্চ মালভূমি অঞল 
হইতে পূধ দিকে প্রবাতিত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে 
পতি 5 হহন্েছে। আমূর নদী মাবশোনোহ পর্বত হইতে 
উথি ৩ হইয়া চীনের উত্তর পূর্বে মাঞ্চুরিযার সমনুমিগ উপর 
ধিষা প্রবাহিত হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পডিতেছে। 
অপর নধীগুলির মধ্যে হোযাং হো, ইযা* ঘসে কিযা6 ও 
শি কিখাড় প্রধান । এই হিনটি নদী খাস চীনের ভিওর 
পিয়া পাত * *ইনা উহাকে উন্তন দক্ষিণ ও মধা_ এই 
টিন ভাগে ভাগ বরিযাছে। উত্তর চীন হোযাং-হে] 
ণা পীত শদীব শববাহিকা! ছারা গঠিত। এই নদী 
তিব্বন্েব মালভূমি হইতে উখিত হয়া মঙ্গোলিযার 
মালহমি ৪ লোয়েস মু্ডিকা অঞ্চপের উপব ধিযা প্রবাহিত 
ইতযাছে (এশিয়া? দর )। 

বিব্বন্েৰ মাপুমি হইতে উমা" ৎসে কিযাছ (নীপনদ) 
-এব উত্পাঁও হইষাছে। উহা মধ্য চীনের উপর দিযা 
প্রবাহি৩। ইহার 'মববাহিকা অতিশয উবণ। সি কিয়াও, 
নদী ( পযেস্) রিভার ) সুশাণ মাপভুমি হইতে উৎপন্ন হইযা 
ধঞ্ষিণ চীনের পখাশ দিখা প্রবাহিত হইযাছে। দক্ষিণ 
চীনে শাখা প্রশাখা-সহ এই নদী অতি গুরুত্বপূর্ণ জলপখের 
স্টি কবিযাছে ৷ ইয়াং ঘসে-কিয্বাড এপ শাখা-নদী মিন 
জলপথ ও জগসেচ হিসাবে অত্যন্ত গ্রযোজনীয় নদী । 
অন্যান্য শাখা পর্দীর মধ্যে কিযা-লি৬-কিয়াওও হান, সিয়াও 
ও কান নদী উল্লেখযোগা । 

চীন দেশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত, কিন্ত ভূভাগের 
উচ্চাবচতা, অমুদ্র-সান্গিধ্য প্রভৃতি নানা কারণে ইহার তাপ 
ও বৃষ্টিপাত সবত্র সমান ণহে। শত ও গ্রী্ঘকাণে মধ্য 
এশিয়ার বাযুমণ্ডপের চাপেব পরিবর্তনের উপর চীন দেশের 
জণবাষু সম্পূর্ণ নিশুর করে। শীতকালে জানুয়ারি মাসে 
উত্তব-পূব এশিয়ার বামুমণ্ডলে সধাপেক্ষা অধিক চাপ স্থন্ট 
হয়। সেই সমদ্ন উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে নিম্ন চাপের 
ফলে ধুটি হয়। চীনের উত্তরে উচ্চ পাবত্য বাধা না 

সি 
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থাকাষ উচ্চ চাপ হইতে শিষ্ চাপের দিকে যাইবার সময 
অতি শীভল বাফু অবাধে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, 
ফলে সমগ্র চীন বিশেষ করিযা উগ্র চীন প্রবল শাতের 
প্রকোপে পডে। ৩২* উত্তর অক্ষা শেব উত্তর অঞ্চলে 
জান্টয়ারি মাসের তাপ ** সেন্টিগ্রেড (৩২০ ফারেনহাইট ) 
পর্যন্ত হর । শাতকালে দেশের আভ্যন্বীণ শিল্প শঞ্ধপ$্পি 
ভীরবতী অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর উষ্ণ থাকে । 

গ্রীক্মকাশে বাঘুয় গুলের চাপ উহা বিপরীত অবস্থার 
হয। সমুদ্রের উপর হইতে জলকণাস*পুক্ত মৌস্মী বাস 
দেশের অভ্যস্থরে প্রণেশ করে। প্রীক্মকালে সমগ্র চীনে 
তাপের পরিমাণ প্রায় একই মাত্রায় হয়। গ্রীষ্মকালে 
পেকিংএর ভাপমানা ২৬০ সেন্টিগ্রেড (৭৯০ ফাবেনভাতট) 
সাঙাই-এর ২৬৫* সেন্টিগ্রে (৮০০ যারেনহাইট ) ৪ 
হ”কং-এব ২৭*৭* সেন্টিগ্রেড (৮২০ ফাবেনঠাভট ) হয় । 
মে হইনে সেপ্টেম্বর মাস বর্যাকাল। দক্ষিণ ও পৃবে 
সধাপেক্ষা বেশি বুট্টিপাত হয়। উযাং খসে কিয়া৪-এব 
উদ্ধৰ পধন্থ বৃগপাতেরই পরিমান ১০০ খিলিমিগাবের ৪ 
(৪০ ইঞ্চি) অধিক। উত্তর চীন অতি শ্ন্ক থাকে। 
এখানে পেকি শহরে ৯২৫ মিলিমিচার 0২৫ ইঞ্চি) 
বুষ্টপাত হয। মধ্য চীনে মুছু ঘৃর্ণবাতের গুভাবে জুন ও 
আগস্ট এই ছুই মাসে সবাপেক্ষা অধিক বুগিপাত ঘটে । 
গাগস্ট মাসেব বষ্টিপাত তাহফুন ঝডের জন্য আর৭ প্রবণ 
হয এবং 'তাইফুনের জন্য এ অঞ্চলে সমষে সমঘে বিপযঘ 
ঘটিষণ থাকে । চীনের পশ্চিমা"শেব পাবতা ভুমির জল্বাষু 
শুদ, ও চবমভাবাপন্ন 

চীনের কৃষিসভ্যত অতি প্রাচীন । বছ শতাদী ধবিয়। 
উতর প্রাচীন প্রথা অব্লাঙ্থ পপিশ্রম কব্য়। একই 
ভূমিতে বহু প্রকার শশ্য টৎপাদন করিযা গাকে। জমি 
উবরা-শক্ি বুদ্ধি কব্বার জন্তা রাসাযনিক সার বিশেষ 
ব্যবহাধ না করিয়া উবর! শঞ্চলিজনকারী উদ্ধিদেন (শুটি- 
জাতীয়) ৪ মানুষের মলমনের বিশেষ বাবহার করিয়া 
থাকে । দর্ষিণ ও মধা চীনের বু্িনৎল ৭ উর নিম 
ভূমি অঞ্চশে ধানই প্রধান উৎপন্ন দ্রবা। ইহ ছাড়! 
সি-কিয়াঙ নদী উপত্যকাধ চা, ইক্ষু, তুতে, তামাক 
৪ নাননিধ ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ধ হয়। প্রাচীন কাল 
হইতেই চীনে চায়ের চাষ প্রচপিত। তিনটি পদী- 
উপত্যাকা ভুলাব জন্য প্রসিদ্ধ । উত্তরের উচ্চ ভূমিতে নিট 
গ্রকাবের ধান গম, বালি, জোধ'ব, বাজরা, ভুট্টা উৎপন্ন 
হয। চীন দেশের আব একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রবা 
সোয়াবিন ( এশিয়া” দ্র)। বনজ দ্রব্যের মধো টা" তৈল 
ও কর্পুর উল্লেখযোগ্য । 

৩৭৩ 
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চীনের অধিবাসীদের প্রায় ৭৫% কৃষিকর্ষের উপর 
নির্ভরশীল । সমগ্র চীনের প্রীয় ১১২ মিলিয়ন হেক্টর 
( ২৮* মিলিয়ন একব ) জমি কষিকার্ধে ব্যবহৃত হয়। চীন 
দেশ কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে আসার পর ১৯৫১-৫২ 
টানে আইন করিয়া বড বড় জমিদারি লুপ করিয়! 
সমগ্র রুধিভূমি প্রকৃত চাষীদ্দের মধ্যে বণ্টন করিয়া 
দেওয়া হয়। ১৯৫৫-৫৬ গ্রীষ্টাবকে গ্রাম অঞ্চলে পরম্পর 
সাহায্য-প্রতিষ্ঠান ও পবে যৌথ খামার স্থাপন করিয়া 
ছোট ছোট খামারগুণিকে একজ্রিত করা হয়। এই 
যৌথ খামারগুলিতে ছোট ছোট খামারগুলির শ্বাতস্থাও 
বজায় থাকে । যাক্সিক কৃষি প্রবতিত হয়া সন্বেও 
চীনে রুধিকার্ধ এখনও পর্বস্থ মান্তযের শ্রম ৪ পশখ্শক্তির 
উপর নিঙবশীপ। ১৯৫৮ গ্রীষ্টাব্বে এই যৌথ খামার গুলি 
বিশাপায়তন পিপল্ম কমিউন' নামক নৃতন ধরনের 
গ্রাম-প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া যাষ। উহার] কষিব 
সহিত বয়নশিল্প, কার্পাসশিবন, রেশম, চিনি, সোয়াবিন 
ও অন্যান্য কুটিরশ্ল্পিণ করিয়া! থাকে । খাগ্শস্টের উৎ- 
পাঁদন ১৯৫২ শ্রীষ্টাবঝে ১৫৪*৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন হইতে 
১৯৫৯ গ্রীষ্টান্দে ২৭* মিলিযন মেট্রিক টন পর্বন্ত হয়। 
মত্স্যশিকার চীন দেশের অধিবাসীদের আর একটি প্রধান 
জীবিকা । ১৯৫৭ গ্রীষ্টাবে প্রায় ৪৫৭*০০০ জন মৎস্থ- 
শিকারে নিযুক্ত ছিপ। দক্ষিণ এ দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে 
অবস্থিত কুমান্তু৪ ফু-কিয়ান্ ও চেকিয়াচ, প্রদেশ 
মতশ্তশিকারের জন্য প্রসিদ্ধ | 

চীনেব পাতা অঞ্চগ খশিজ সম্পদে পূর্ণ । কয়লা, 
আট্টিমনি, টাংস্টেন ৪ তাত্র প্রধান খনিজ দ্রব্য। ইহা 
ছাডা আকরিক লৌহ, গন্ধক, কেওলিন ও অন্যান্ত খনিজ 
প্রবা উন্লোলন কর! হয়। শানমি, শেনপি 9 ভনান অঞ্চলে 
চীনের প্রায় শতকরা ৯* ভাগ কয়লা পাওয়া! যায়। 
উত্তর কিয়াংপি মঞ্চ টাংস্টেন-উৎপা্দনে শ্রেষ্ঠ । পাব্দ ও 

গ্ধক যুনাণ, হুনান ও সান্ট,ং প্রদেশে পাওয়া যায়। 
১৯৫১-৫৭ শ্বীষ্টাব্জের প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 

পূর্বে চীন দেশে মাঞ্চুরিয়াতে মাত্র একটি বৃহৎ লৌহু- 
শিল্পাঞ্চল ও কয়েকটি ছোট ছোট লৌহ ও ইম্পাতের 
কারখানা ছিপ। ১৯৫২ গ্রষ্টান্দে উৎপন্ন লৌহের 
পরিমাণ ১:৯৬ ও ইম্পাতের পরিমাণ ১৩৭ মিলিয়ন 
মেট্রিক টন ছিল। ১৯৫৯ গ্রীষ্টাব্ের মধ্যে মধ্য চীনে 
আর একটি বুহৎ লৌহশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । 
১৯৫৯ গ্রীষ্টাৰবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া লৌহ ২৫ ও 
ইস্পাত ১৩'৩৫ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দীড়ায়। ১৯৫৯ 
গ্ীষ্টাবে বন্তরশিল্প-গ্রতিষ্ঠানগুলি ৮২৫ মিলিয়ন গাঁট স্থৃতা 

চীন 

উৎপন্ন করে। ইহ] ছাড়া যগ্ধপাতি-নির্মাণশিল্প, রাসায্জনিক 
নানাবিধ শিল্প, সার প্রতৃতি শিল্পে উৎপাদনও প্রভৃত 
বুদ্ধি পায়। 

খীষ্পূর্ব ত্রয়োদশ শতক হইতেই চীন দেশ রেশমশিল্পে 
পৃথিবীর মধ্যে উচ্চস্থাণ অধিকার করিয়! রহিয়াছে। 
চীন-ই রেশমশিল্পের প্রথম আবিষ্কারক | রেশম গ্রধানতঃ 
চেকিয়াং, কিয়াংস্থ, কুআন্-তুও ও সেচুয়ানে উৎপন্ন হয়। 
কাগজের উৎপার্দনে৪ চীন প্রথম পথপ্রদর্শক । খ্রীর্ীয় 
প্রথম শতকে চীন দেশে কাগজের উদ্ভাবন ঘটে । খ্রীষ্ট- 
জন্মের পুবে বারদের আবিষ্ী4, শ্রষ্ীয় তৃতীয় শতকে মুদ্রণ- 
যন্ধ ও দিগ্ধর্শন যন্ত্রের আবিদ্ষারের জন্য চীন বিখ্যাত । 
অন্যান্য প্রাচীন শিল্পে মধ্যে অতুলনীগ চীনামাটির 
শিল্প ও লাক্ষাশিল্প উল্লেখযোগ্য । চীন দেশের অন্যান্য 
শিল্পগুলির মধ্যে লৌহ 9 ইম্পাত, কাষ্ঠশিল্প, কার্পাস, 
সিমেন্ট, রবার গ্রতৃতি প্রধান । পুবে লৌহ ও উম্পাত 9 
জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান চীন দেশের 
দক্ষিণ মাঞ্চুবিয়া এবং পূর্ব উপকুলে অবস্থিত সাংহাই, 
ঘসি€-তাও, তিয়েন্-খসিন, মুকছেন, হাববিশ প্রড়তি 
বন্দর অঞ্চলেই ছিল কিন্তু বতম।নে পেকি”, তাই খুআন, 
লান্চে।9, পিয়ান প্রভৃতি দেশের অস্তপগী শহরে নূতন 
শিল্পকেন্্র প্রতিষ্ঠিত হইখাছে ( “এশিমা? দ্ু)। সাম্পতিক 
বৎসরে চীন আণবিক শক্তি উৎপাধনে 'অগ্রণ হহযাছে। 
১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আশবিক বোমাব বিক্ষোরণ ঘঢাশ। 
পরবর্তী কালে আর৭ দুই বার বিস্ফোবণ খটাইয়াছে। 
রকেট টেকনলজিতে৪ চীন যথেইঈট উন্নও হষ্টয়াছে । চীন 
বর্তমানে যন্ত্রপাতির নানাবিধ সবঞ্াম, ইম্পাতের জা 
কাচামাল, পেট্রোলিয়াম প্রতি আমদানি করাব দিকে 
জোর দিয়াছে। 

উবর! পীত নদীর অধবাহিকা চীন অধিবাসীদের 
আদি বসতি ছিল। অনুমান করা হয যে শিষা 
রাজবশ (প্রথম চীন দেশে রাজত্ব স্থাপন কবেন (খ্রীষ্টপৃব 
২২০৫-১৭৬৬ )। ইহার পর আসে শাঙ রাজবংশ ( শ্রীষ্টপৃব 

১৭৬৬-১১২২)। ইহাদের সময়ের বঞ্জেব উপর অপুৰ 
কারুকাধ লোকের বিন্ময় উদ্রেক করে। চৌ-রাজবংশেব 
রাজত্বে প্রৌ্টপূব ১১২২-২৪৯) সামন্ত কৃষিমাজ গঠিত 
হয়। সেচ ও অন্যান্য পদ্ধতি দ্বাণা কৃষিকার্ধের প্রদ্ৃত 
উন্নতিসাধন করা হয়। লৌহ ও অন্যান্য অনেক ধাতুর 
ব্যবহার এই সময় প্রবর্তিত হয়। 

খাষ্টপূর্ব ৮ম শতাবী হইতেই চৌ-রাজাদের ক্ষমতা 
বিলুপ্ত হয় এবং চৌ-রাজত্ব পাচ শত বদর ধরিয়া! কয়েকটি 
যুধামান অর্ধ-্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই 

৩৭৪ 
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বিশৃঙ্খলার যুগেই চীনে বনু চিরন্মরণীয় ধর্মগুরু ও দার্শনিক 
আবিভূত হইয়াছিপেন। বিখ্যাত দার্শনিক কন্ফুশিয়স ও 
লাঁও-ৎস্থ এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়। তাহাদের দর্শন ও 
সাহিত্য দ্বারা চীন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এক 
নৃতন আপোক প্রদান করেন (“কনৃফুশিয়স” দ্র )। 

পরবতী ছিন রাজত্বের কালে (শ্রীষ্পূর্ব ২২১-২০৭) 
চীনে প্রথম অখণ্ড সাআজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ- 
বংশের নামেই চীন দেশ অভিহিত। এই বংশের প্রথম 
সমাট ছিন-শি-হুয়াঙতী (প্রথম সম্রাট ) উপাধি ধারণ 
করিয়া চৌধের সামন্ততাগ্িক ব্যবস্থাকে নিমূলি করিয়া- 
ছিলেন এবং রাজ্যের সবত্র প্রবল কেন্দ্রীয় শাসন প্রবতন 
করিযাছিলেন। যাযাবব মঙ্গোলীয়দের আক্রমণ হইতে 
উপ্তর সীমান্তকে রক্ষা করার জন্য তিনি বিখ্যাত "চীনের 
প্রাচী" নির্মাণ কবাইয়াছিলেন। পণ্ডিতদের চিন্তার প্রভাব 
বিনষ্ট করার জন্য তিশি বিপুল গ্রন্থদাহ অন্িত করিয়া- 
ছিলেন। 

পূব ২০৬ "অন্ধ হইতে ২২০ গ্রীষ্টা্ পর্যন্ত হান- 
বশেব রাগত্বকাপ। হান বাজতকালেই কেন্দ্রীয় আমলা 
নিয়োগের ৬৪ চীনের স্বিখ্যাত বাষ্থ্রীয় পরীক্ষণ-ব্যবস্থা 
গ্রবানিত হয়। হান যুগে যে অর্থ সামন্ততাশ্বিক সন্ান্ত 
জমিদাবি পা স্থাপিত ভয়, তাহাই হেরবেণসহ বর্তমান 
কাণ পান্থ চশিতে থাকে । এই সময়ে চীণ দেশে প্রকৃত 
উন্নতি দেখা দেখ। রাজোর বিস্তুতি পশ্চিমে আরও 
বদি পাথ। বিদেশেৰ বহু বাজোবু সহিত এমন কি রোম 
পযন্ত পৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাহিত্য, শিল্পকলা, 
সামরিক পিগ্ধ| প্রভৃতি নানা বিষষের পুনরুজ্জীবন ঘটে ও 
তাহাদের প্রভৃত উন্নতি সাধিত হয়। 

হান রাজত্বের অবসানের পর সাডে তিন শত বৎসর 
ধরিয়া চাণে ব খণ্ড পাজা ও নিরন্তর যুদ্ধ দেখা দেয়। 
যাযাবর জাতির] উত্তর ও পশ্চিম চীন বার বার লুঠন 
করে। চতুর্থ শতাবীতে উত্তর অঞ্চলে ইহাবা নিজেদের 
রাজ্য স্থাপন কণে। ত্দানীস্তন সমাটগণ মধ্য ও দক্ষিণ 
চীনে উ' (4) রাজ্য স্থাপন করিয়া নানকিংএ 
তাহাদের গাজধানী স্থাপন করেন। এই বাস্থীয় অনৈকোর 
ফলে কন্ফুণীষ প্রভাব হ্ৰাসপ্রাপ্ণ হওয়ায় চীনে বৌদ্ধ ধর্ম 
ম্প্রত্িষ্ঠিত হয়। এই সময়ে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানচর্চার 
যথেষ্ট উন্নতি হয়। সই রাজত্বকালে (৫৯০-৬১৮ গ্রী) 
ও টাং রাজত্বকালে (৬১৮-৯০৬ শ্রী) চীনকে পুনরায় 
একত্রিত করা হয়। দ্বিতীয় টাং সম্রাট তাই-সঙ-এর 
রাজত্বকালে (৬২৭-৪৯ খ্ী) চীন দেশ অত্যন্ত শক্তিশালী 
ও পৃথিবীর মধ্যে একটি বধুহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত 
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হইয়া ওঠে। টা যুগে কাবা ও চিত্রকলার উত্তুজ্ 
বিকাশ ঘটে। 

টাং সাততাজোর পতনের পর চীনের রাষ্ীয় এক্য 
পুনরায় ভাড়িয়া যায় এবং পঞ্চরাজোর যুগ (৯০৭- 

৬০ শ্রী) ও উত্তর চীনে অবিরাম যুদ্ধ দেখ! দেঁয়। টা" 
পাআজাজ্যোত্বর নৈরাজ্যেব কালেই চীনে পুন্তকযদণ ৪ 
পুম্তকপ্রচার শুরু হয়। খ্রীষ্টায় দশম শতক হতে 
চীনে বাণিজ্যের, বিশেষতঃ চা-বাণিজ্োর প্রসার ৪ 
বড হস্তচালিত কারখানা স্থাপিত হয। স্থং রাজত্বকালে 
(৯৬০-১২৭৯ শ্রী) চীন সামাজ্য পুনঃপ্রতিষিত হয়, 
দক্ষিণ দিকে সাম্রাঞ্জোব বিস্তার ঘটে এব" চীনে দার্শনিক 
& সামাজিক চিন্তার উত্কর্ষ ও চিও্রকপার বিকাশ সাধন 
হইতে থাকে । কিন্তু সামবিক শগ্ডিগ দিক হইতে মং 
নাম্রাজ্য ছিল ছুবল। 'তাতাপেরা ইয়াং খসির উত্তরাঞ্চল 
দখল করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চেঙ্গিজ খা চীন আক্রমণ 
করিয়। উত্তর ৪ উপ্তব্র-পশ্চিম চীনে আধিপত্য স্থাপন 
করেন। ১২৫৯ খ্রীষ্টাবে মঙ্গোল সেনাপতি কুখলাই খা! 
সমগ্র চীনে মঙ্ষোল সাম্রাজ্য (১২৬০-১৩৬৮ গ্রা ) স্থাপন 
করেন। কুবলাই খার সময়েও চীন দেশ অনেক উন্নত 
হয় (কুবলাই খাঁ" ভ্র)। উদবোপীম মার্কো পোলো 
প্রভৃতি পর্ধটকগণ, বণিকগণ ও বিদেশী মিশনাবীগণ 
উহাদের রাজধানী কাঞ্থলুকে আগমন কবেন। পরব 
কালে নানা বিপযয়েখ পর মিঙ্ পার্ষৰ শ (১৩৬৮-১৬৭৪ খ্ী) 
নানকিং-এ ভাহাদের রাজধানী স্থাপন করেশ। ইহার! 
সম্পূর্ণ চীন দেশের অধিবাপী। এই সমযে দেশের 
ংস্কৃতিকে বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার প্রয়াম 

চান । কৃষক-বিদ্রোহের ফলে মিঙ্ বাজছে অবষাঁনের 
পর উত্তর-পূন দিকের উপজাতিগণ চীন দেশে আসিথা 
মাঞ্চ রাজত্ব ( ১৬৪৪-১৯১২ শ্রী) স্থাপন করেন। উহাপা 
বিদেশী হইলেও পরবর্তী কাপে চীনা সংস্কৃতি, শাসনপঙ্থতি, 
আইন প্রভৃতি বহুল পবিমাণে গ্রহণ করেন। ইহাদের 
সময়ে তিব্বাত, মাঞ্চুবিয়া ও মঙ্গোলিঘা চীন দেশের সহি 
যুণ্ত হয়। তখনকার খাণিজা অতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। 
অষ্টাদশ শতাবীতে ক্যাণ্টনে একটিমাত্র বন্দব খোপা 
হয়। ব্রিটিশদের অবাধ বাণিক্জয বুদ্ধি, তাহা্েব জববদন্তি 
আফিম আমদানি নীতির ফলে ১৮৩৭-৪২ খ্রীষ্টান বিখণাত 
আফিমের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও যুদ্ধে চীন পরাজিত হয়। 
নানকিং চুক্তিতে ক্যাণ্টন, আময়ও ফু-চাউ, সা হাই এবং 
নিঙ-পোঁ_ এই পাচটি বন্ধব বিদ্শীদের সুবিধাজনক 
শর্তে খুলিতে বাধ্য করা হয়। হংকং-এব উপর ব্রিটিশের 
আধিপত্য কায়েম হইয়! বর্তমান কাল অবধি বজায় 
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চীন 

আছে। ১৮৫৬-৬০ গ্রীষ্টাকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে 
চীনের পুনরায় যুদ্ধ বাধে এবং চীন আবার পনাজিত 
ছয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্ের তিয়েন-ৎসিন চুক্তি এবং ১৮৬০ 
গীটার চুক্তি অন্তরসাবে আরও অণেক বন্দর বিদেশী 
বাণিজ্যের জন্ত খোলা হয়, বিদেশীরা পেকিং-এ দূতাবাস- 
স্বাপনের অধিকার পা ও আফ্িম-বাণিঙগাকে আইনতঃ 
বৈধ করা হয়। ছূর্বল ও অত্যাচাবী মাঞ্চুদেব বিঞুছে। 
উনবি"শ শতাবীতে অসংখা বঁষক বিদ্বেহ ঘটে। ইহাদের 
মধ্য সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইল হু" সিউ-চুফ্নের নেতৃহে 
পরিচালিত তাইমিং বিদ্রোহ | খিদ্রোহীরা নানকি অগ্রিকাব 
করিধা একাদিক্রমে প্রায় বাবে বৎসরেখ জগ্য শ্বাধীণ বানা 
স্থাপন করেন । অবশেষে ১৮৬৪ গ্রাষ্টাবধে বিদেশ শক্তিব 

সাহাম্যে মাঞচুরা এই বিধোহ দমন করে। ১৮৯৮ 

খীষ্টান্ছে বিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী চীনেব কষেকটি বন্দর 
অধিকার কবিয়া পয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিদেনা প্রভাব 
অপসারণের জগ্ত প্রথম বক্সার বিদ্রোহ হয। পববতী 
কালে ক্রমাগত অস্তবিদ্রোহ করিযা মাধ বাজত্বেন 
অবসানের চেষ্ট)। চলে। জাতীর দনসেণ নেতৃত্বে ১৯১২ 

খীষ্টাবে বিজোহীবা ধাশক সম্র।9কে পাজাচাত কিয়া 
চীন প্রজাতন্ত্র গঠি5 করে। প্রথমে ইহার শামন- 
ক ছিলেন সান-ইযাৎসেনণ। কিন্তু উউথান-শি-কাই 
চীন-প্রজা হস্কের প্রথম বাষ্টপতির পদে "অধিষ্ঠিত হইয়।- 
ছিপেন। পরবতী কালে অন্তধিদোহের ফলে পেকিং 
অঞ্চল যুদ্ধের অধিনাযকধের হাতে চলিখা যাষ। সান 
ইয়াৎসেন ক্যাণ্টনে তাহার জাতীয় দপকে স্বর» করিত 
থাকেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পেকিং গভনমেন্ট ঞ্মশঃ 
দুর্বল হইয়া পড়ে। দক্ষিণে ক্যাণ্টনে কমিউনিস্টদে এ 
সহাধতায় জাতীয় দস আরও সুধু হয়। সান-ইয়াৎ- 
সেনের মুতার পর চিম়্া, কাইশেক দেশকে জাতীয় 
শাসনের অধীনে একজিত করিয়া নানকিং-এ বাজধাশী 
স্থাপন করেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে কমিউনিস্ট ও জাতীয় 
দলের মধ্যে বিবাদ আবন্ত হয় এবং বিবাদ গৃহযুদ্ধে পবিণত 
হয়। ১৯৩১-৩৬ শ্রিষ্তান্ষে এই গৃহযুদ্ধের হযোগ গইয়া 
জাপান উত্তর চীনের মাঞ্চুরিয়। ও কয়েকটি বন্দর দখপ 
করে। এই জাপাণী অন্রপ্রবেশের ফণে ১৯৩৭ খ্রাইাঝে 
চীন ও জাপানে মুদ্ধ শুরু হয়। এই সময়ে সাময়িক ভাবে 
গৃহযুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে একত্রে জাপানীদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এই যুঝ্ধ গ্িতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
অবধি চলে এবং জাপান বেশির ভাগ অর্থনৈতিক অঞ্চল 
অধিকার করে। ব্রিটিশ ও আমেরিকার সাহায্ো 
জাতীয়তাবাদী চীনাগণ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ও 

বাম করেন। 

চীন 

কমিউনিন্টর1 উত্তবে জাপানকে প্রতিহত করে। ইহার 
ফলে কমিউশিস্টদের শক্তি বৃথি পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর পুনবায় এই ছুই দলে গৃহ্যুঘধ আরস্ত হয়। ১৯৪৯ 
শরষ্টাব্ে জাতীয় দল হাবিয়া তাইওয়ানে আশ্রয় লইতে 
বাধা হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টান্ষে কমিউনিস্টগণ চীন-সাধাবণ- 
তথ্ব ঘোষণা কৰে। বত্মানে মৃপ ভূখণ্ডে খবর কমিউনিস্ট 
গভনমেন্টের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কেবল 
তাইওয়ান, মাৎস্ত, কুইময় প্রভৃতি কষেকটি দ্বীপ হইতে 
জাতীষ ধপ ক্ষমতাচ্যুত হয নাই। 

১৯৬২ গ্রীষ্টাঝের পরিমংখযন অন্রসাবে লোকসংখ্া। 
প্রাধ ৭০ কোটি। শহবে ১৩৫,১ ও গ্রামাঞ্চণে ৮৬৫% 
লোকের বাস। ইয়া ৎসে-কিষাড উপত্যকায় শোক- 
খ্যার খনত্ব সবাপেক্ষা বেশি ১ প্রতি বগ মাইলে ৬৫০ 

জন। পবতসংকুল পশ্চিম দিকে লোকমখ্যা অঠ্যন্ত কম। 
১৯৬৭ গ্রীষ্ঠান্দে ১০০০০ লোকনমনবশিঠ শহবের সম্থ্যা 
১৫৯টি ছিল। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দেপ হিসাব '্বনসাণে চীনের 
জনসংখা। ৭৫ কোটি। 

পেকিং চীন সাধ।রণওগের বাজবালী । অনান্য শহরের 
মধো সাণ্হাই, তিযেন-খসিশ, চ কি) ক্যান্ডন, তহান, 
হাববিন, নানকিং প্রভু ১ উন্লেখযোখয | 

চীণের মধিনাসীর] প্রাথ £২টি গ।00 বি ইঠলে এ 
উহ্াদেব ইন্দো-চৈনিক % আল্ গহ, থঠ ৪ইটি প্রধান 
গোঠী হিসাবে ভাগ কা যায় । হণো ৮শিকগণ অধিকানশ 
চীনের দর্দিণ-পশ্চিম ৪ আনণ্হাহ গোটি উনবপশিমে 

চীন] ভাষা চানী তঠিলবিগী ভাষাণ 

অন্তর্গত ( “চীনা ভাষা দ্র)। 
বহু দিন ধধিযা চীনে কনফুশিয়স গ্রবৃতিত কনঘুশীয়, 

লাওত্হ-প্রবরশিত তাঁ9 ৪ বৌদ্ধ, এই “নটি ধর্মমত 
প্রচলিত খহিয়াছে। জনসাধারণের ধম এই তিনটি মতেখ 
সংমিশ্রণে গঠিত । 

কমিউনিস্ট-শাসন প্রবিত হইবার পুবে ১৫০০ ছাবেব 
উপযুক্ত স্কুল ছিল। বর্তমানে শিক্ষার প্রসার প্রত গতিতে 
অগ্রসর ভইতেছে । ১৯৫৬ খ্রী্টাবে ১৫টি বিশ্ববিদ্যাপয়- 
সহ ২২৭টি উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ৪৮টি টেকণণজি ও 
ইঞ্চিনিয়াবিং গ্ুপ, ৩১টি কৃষিশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ৩৭টি 
চিকিৎসাশিক্ষা-গ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ছিপ। উচ্চ শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে কোনও বেতন গ্রহণ কথা হয় না। বয়স্ব- 
শিক্ষার জন্য নৈশ বিগ্ভাপয়, আশিক প্রাথমিক শিশা- 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নানাবপ ব্যবস্থা আছে। 

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চীন-মাধারণতস্ত্রে ২৯৩৯৩ কিলোমিটার 
( ১৮৩৭১ মাইল ) রেলপথ ছিল। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাবে রাস্তার 
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পরিমাণ গ্রাফ ৪৮০০০ কিপোঁমিটাঁর (২৯৮২৪ মাইল) 
ও জলপথের পরিমাণ প্রায় ১৬০০০ কিলোমিটার 
(৯৯৭৪০ মাইল) ছিপ। তিপটি গ্রধাণ নদী জলপথের 
প্রধান সহায়। পেকি"-এখ সহিত রেসন, হ্যানোয়, মন্কো 
প্রভৃতি শহর আকাশপথ দ্বাবা খু | চীনের আখতনের 
তুলনায় ধিমানপথের দৈর্ঘ্য কম। পেকিং হইতে লাপা, 
কাশগর, গোবি পর্যশ্ক প্রাচীন পাযে চলা পথ আছে। 
বঙমানে "লালা কাঠমনডু” ও অন্তান্ত আধুনিক পণ নির্মিত 
হইয়াছে । 

চশ দেশের চিহকপা! অনবছ্য সম্থাবে পূর্ণ (“চিত্রকণা, 
প্রবন্ধে চীন! চিত্রক না? অঠচ্ছে ₹ )। 

পঞ্চম, ষষ্ঠ ৪ সপুম শতাব্দী বৌদ্ধ ভাবর্ষের জগ্য 

বিখান। তুন ভমা€, গুহার প্র।চীন বৌদ্ধ ান্বর্য ও চিত্র 
এবং ভিবিগানে ক্ষোদিত টি ঘোডাযুন্ সমাট সা 
(7১87৮) এব কখর সপুম শতাব্দীর ভাঙ্বধে অপূর্ব 
নিদশণ। ইহ| ছাঁডা প্রাচীন ব্রঞ্জেণ পান্গুশি এ সময়কার 
শিগীব দক্ষতাব পরিচয প্রান কবে। 

পাচ এ.) **তে ৯না সাহি ঠয সম্পদ সাহিতা- 
জগতে লালখমোগ) স্থান গ্রহণ কবিয়া রহিযাছে | 
কনণ্পিস, লাল হঙ্থু, লিপো প্রস্ততি মশীষীগণ তাহাদের 
অমুশা "অবদানের পানা চীন সহ তাকে সমৃদ্ষিশালী করিম] 
$লিবাছেন (ছানা সাঠিত] প্র )। 

গ্রাটাব প্রথম শখবের গাবশ্ত হইতেই ভারত ও চীনের 
মর মাশ্রিক সম্পক গরিব! পঠে এ একাদশ শতক 
পধপ্ত চশিতে থাকে । ভাবতীব পঞ্ডি'গণ চীনে গমন 
কর্বযা চীনা ভাষায অমখা বৌঞ্ধ গ্রঙ্থের অনুবাদে 
প।ঠায্য কারবাছিশেন। তাহাদেখ মধ্যে কুম।বজীব 
(খ্াগ্ছপুপ ৪ ৫), পবমাখ (খ্রীষ্টপুব ৬ শতাব্দী ), বোঁধিপর্ম 
(খালা ষ শতক), আঅশীশদীপংকর শ্রুভ্তান ( খ্রাষ্টীন 
১১খ শতক) সবাপেন্সী খ্যাতনামা । তিব্বতে বৌ 
ধর্মের প্রর্ঠোর সমযে দীপংকব শজ্জানের নাম বিশেব- 
ভাবে গ্ভি৩। খ্রীগ্না ওর শতক হইতে চীনা পরিবাজব গণ 
ভারতে মাসিতে শু করেন। ফাহিষেন (শ্ী্ীয ৫ম 
শত), হিউ এন অসাঁচ এবং ঈ ৎসিঙ, (গ্রীষ্টীয ৭ম শতক) 
প্রমুখ পবিক্রাকদেব শ্রমণবুষ্তান্ত তারমীয ইতিহাসের 
একটি প্রধান উৎস। 

দ্র 15. 0, 00901701 & [ন. 0. 76171), 48 591100%5 
01061115601) 2] 00171056 016711206101, 0170 ০5166, 

ব০৮ ০1, 1951] 5] ০০1)910, 9010106411৫ 
(31911590017 0 ঢোঘাণত ০1, [7 05817001426, 

19547 [5 09/0008607) 09০90101, & 91৮07 

ভা ৩1৪৮ 

চীনাবাদাম 

1115601 01 016 0117656 198016, [,0100018, 1957 : 
1, 1) ১৫০05 44574 ৫ 4% 1২621017010) 17260701710 

09620814105), [01000101059 ১046৭19009৬, 176 

(0900176 ৩:4৫ 01 06 107), [,0110018, 1963. 

আমবেন্র প্রত |প এর 
উ। দেশ 

চীন কিলীচ খু! (১৬৭১-১৭০৮ গ্রা) মীর কমবদ্দীন চীন 

কিপীচ খা ছিলেন দার্সিণাতো হাধদনাবাদ রাজ্যেন 
প্রতিষ্ঠাতা | ঈরঙ্গজেবের পাজত্বকালে ভাহা পিতামহ এব 
পিছ বোখারা হইতে ভারওতপর্নে আগখন করেন মীর 
কমকুদ্দীনের জন্ম হইযাচ্িল ১৬৭১ খ্রীষ্টাবঝেদ ১১ আগণ্ট | 
তের বসব বযধাস তিনি মোগশ বাহিশীতত যোগদান 
করেন এব, ভাহর কমদন্ম তায পদোন্নতি ভবাপ্িত হম। 
১৬৯৭ ৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীন কিশী১ খা উপাধিতে ভুনিত 
হন এব ঈবঙ্গজেবেব মৃত।র সমযে (১৭০৭ খ্বী) তিনি 
ছিলেন বিজাপুবেখ শাসনক এ পরবে তিনি 'অযোধা?) 
দার্সিণাতা, মোরাদাবর্দ এব মালব প্রন্থতি ছানের 
শাসনক তাক্পে কার্য করিধা মোগল সম্মাটেব উন্দীবের 
পর9 লাভ কবিষান্ছিশেগ (যেক্রমাবি, ১৭২ শ্রী )। 
খাণ ই-খানান এব* নিজাম উল মূল্ক প্রঃতি আব 
উপাধি ছিনি প্রাপ হইমাহিলেন। অবশেছে দরবারের 
বাবারে বিবক্ হহযা হ্শি নিজ ভ্বা পাক্ষিশাত্যে 
প্রত্যাবঙণ কবেন এপ” সঙাসাগণেব প্ররোচনা পেবিত 

সম্রাটের বাহিনীকে পরাজিত করিনা ( অফঠ্টোবব, ১৭২৪ 
খা) স্কাধীন হাধদবাবাদ বাজ্ের গোদা পন্ুন কবেন। 
সঞ্র।» তাহাকে পার্িণাত্যের শ'লনকতা ম্বাকাণ কবিতত 
বাধা হন এবং “আমন জা" উপাধিতে ভুনিভ করেন। 

রস্মি 

| 
॥ ভাহাব শ্রশাসনে বাজন্বে শান্তি *ষ্ঠিত হম। হি 

হ্যাযা হাঁবণে বাজন্থ নির্ধারণ এব বে মাহপি শুক “হি « 

কবায কৃষক ও বণকগণ উপঞ্কত হয । 
সমব বিশাখধ এব, স্শাসক বতিবেকে ভিনি ছিলেন 

কবি (ফরামী ভান্ায )। তিনিই নিজামাবা শহবেব 

প্রতি! করেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মুত হষ। 

দরে ড/. [151176, 1:15 18018 71507001) 102 

91101 ১15 081009) 1923 ১7716 02117102ও 

[7115019 0) 1707, ০1 1৮৬, 0০010111180, 1937 

যে। *ম্্রনাথ চে২বুবী 

চীন বিপ্লব চীণ এ 

চীনাবাদাম শিন্* গোত্রের (ফ্যামিপি লেগুযিনোসী, 
ঢা০10115-[.2681010059৫) অন্তু ঘিবীজপ তরী বর্ষজীবী 
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চীনাবাদাম 

বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ, বিজ্ঞানসম্মত নাম আবাকিস 
হিপোগীয়া (19010519989 )। বতমানে প্রা 

সকল গ্রীম্সপ্রধান দেশে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ চীন 
আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকায় চীনাবার্দামের যথেষ্ট চাষ 
হয়। কাণ্ড ছুবল, মাটির উপর লতাণে উদ্ভিদের মত 
জন্মায় । পত্র যৌগিক। ফুল দেখিতে শণ ফুলের মত। 
১-৩টি বীজযুক্ত শিশ্ব-জাতীয় ফলটি কঠিন আবরণে 
আবরুত। ফুল মাটির উপবেই হয, গভাধানের পর 
ডিত্বাশয়েব ৩পদেশ বৃন্তের মত বধিত হইয়া! ফপটিকে মাটির 
নীচে ঠেশিষা দেয় এবং প্রায় ছুঈ মাস ঠগডে থাকিয়া 
ফলটি পূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যেকটি বীনে বাদামী 
খোপার ঘ্বারা আবৃত ও খাগ্পর্ণ দুইটি শ্বেত বীজপত্র 
থাকে । 

চীনাধাদামেব বীজে প্রোটিন, স্সেহপদার্থ, ভিট।মিন 
বি প্রতি উপাদান যথেই পরিমাণে বওমান। চীনা- 
বাদামের বীঞ্জ ঘানিতে পিষিয়। বাদাম তৈল নিষ্কাশন কর! 
হয়, শোধিত উৎকৃষ্ট তৈল বন্ধন ৪ বণস্পতি উৎপাদনে 
এবং নিকষ্ট তৈল সাবানশিে, যন্থাধিতে ৭ আলো! 
জালাইবার কাধে ব্যবহঙ হয। বাদাম তলের অণুগ্চলি 
অনেকা'শে অসংপৃক্ত , গাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অণুগুলিকে 
হাইড্রোজেনের ছ্ার| সংপৃক্ত করিষা “বণম্পত্তি, প্রপ্তত 
করা হয়। চীনাবাদাম ভাঁজিষ' খাইবার প্রথা স্থপ্রচপিত। 
মিষ্টান্ন প্রভৃতিতেও ইহা ব্যবহাত হুয। 

ত্র কাপীপদ বিশ্ব ও এককভি ঘোষ, ভাগতীয় বলৌষধি), 
১ম খ৪) কলিকাতা, ১৯৫১। 

সনীলকুমার ভটচার্য 

দক্ষিণ আমেবিকার ব্রেজিপ হইতে ফোডশ শতান্ধীতে 
এশিয়া এবং আফ্রিকায় চীনাবাদাম আনীত হয়। 
তৈলবীজের মধ্যে মৃণ্য বিচারে ইহার স্থান সর্ধাগ্রে। 
চীনাবাধামের চাষ এবং উৎপাদন ভারতেই প্রথম 
শুরু হয়। পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় ১৭২ লক্ষ হেক্টর 
জমিতে ইহ।প চাধ হয় এবং প্রায় ১৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন 
চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। তাতে বাধিক চাষ হয় প্রায় 
৭১ লক্ষ হেক্ুর জমিতে এবং ফলন প্রায় ৬২ লক্ষ নেট্রিক 
টন। হেকুর গ্রতি খোসাযুক্ত চীনাবাদামের ফলন গড়ে 
বুট্ির চাষে ৯-১৬ কুইন্টাপ এবং সেচের চাষে ৩৪ কুইণ্টাল । 
চীনাবাদামের দানার ভাগ ওজনের শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ 
হইয়া থাকে এবং দানা হইতে পাওয়া তৈলের পরিমাণ 
শতকর। ৫* ভাগ পর্যন্ত । 

গ্রধানতঃ খরিফ শন্ত হিসাবেই চীনাবাদামের চাষ 

চীন। ভাষ। 

হয়। চাষের পক্ষে দো-আশ ও বেশে দো-আাশ মাটি 
উপযুক্ত, এটেল মাটি অন্তপযুক্ত। তুহিন, অত্যধিক খর! 
বা জণ জমা ক্ষতিকর । বাধিক প্রায় ৫০-১২৫ সেন্টিমিটার 
বৃষ্টিপাঙে সাফল্যের সহিত চাষ করা যায়। জমি চার-পাঁচ 

বার চাষ দিক ঝুরঝুরা করিতে হয়। জ্যেষ্টআধাটের 
প্রথম খধণেই খোসাখিহীন দান! সারিবখ এাবে বপন করা 
হয এবং গ্রকাখ অগ্রযায়ী হেব প্রতি ৮২ ১১২ কিলোগ্রাম 
বীজলাগে। শিশ্ব গোধের ঘসল বলিয়৷ শিকডের অবুদি 
হইতে নাইট্রোজেন মাটিকে উর করে এবং এই কারণেই 
জমি রম হইলে কোন? সাণ গ্রযোগ কবা হয না। 
তবে ভাল ফলণের জন্য হেরপ প্রি নু্রি্ চাষে ২২ 
কিলোগ্রাম ফসফেট এব" ঘেচেব চাষে ১৭ কিলোগ্রাম 
নাইট্রোজেন ও ৩৪ কিলোগ্রাম ফস্ফেট -ঘটিত সার 
প্রয়োগ অগমোদন কবা হয়। কাঙিক মাস হইতে ফ্মল 
তোলা আপন্ত হয। 

চীনাবাদামেব তৈপই বণ্মাণে বনম্পতি প্রস্তুচ্চেব 
প্রধান উপাপধান। ৬প নিধধাশনের পব খইপ উংকুষ 
পশুখাগ্চ ও জমির পাবকপে বাব হয | চীশানাধাতব 
খইপে গ্রচব পবিমাশে পোটিন এত কতকগুলি ভ্চামিন 
থাকে । 'মামাদেব খান্যে প্রোটনের নিতান্ত অভাবের 
দ্ঞ্ন ব্-স্বেহপদাথবুঞ চীনাখাদাম খহপেপ আদাবর সঙিগ 
ভজ। চোলাঢশ অখণা আটা মিশ।হণ। সবধ।থপাক খাছ 

বিদুট ইত্াাধি তৈযাবিব শ্বনেক গব।শাব বশে বহমানে 
বাপ। এবং আরতেল বিডিন অঞ্চলে ই সমমশোণ বিশেক 
খাদ্য উৎপাদনের কারখানা স্তাপন কব হইখাছে এন, 
হইতেছে। 

দ্ধ 0010071৮09০ 10010010210] 1২০১০০1:০1) 

[1/5110006,070৮7016016 0104 05 8৫611401501, 1৮১০০, 

1959 , [11)0171) 00419011016 4৯110100101 ০7 

১৪101), 11217701091. ০1 44020191106, ৬৬ 19011)7, 

1966; 79০0৫ 8170 £১£01008110110 (018410152010) 

[01710০0 2701015, 19০90101017) ৫1 13001 71965, 

০]. 1.9, [২01770, 196০, 

মুবাবিপ্রসাদ গুহ 

চীন! ভাষ। চীনা ভাসা বশিতে প্রধানতঃ চীন দেশের 
হান (৪1) জাতির তাষাকেই বুঝায়। মৃতরাং এই 
ভাষাকে হান-সু ([707-58) বা হান ভাষা বলিয়া 
অভিহিত কণ। হয়। হান ভাষাব্ অন্তর্গত আটটি উপভাষা 
আছে; যথ। _ উন্তব চীনের পেকিও ভাষা, হনান ভাষা, 
কিয়াংখ-চেকিক্বাঙ ভাষা, কিয়াংসি ভাষা, উত্তর ফুকিয়েন 
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চীনা ভাঁষ! 

ভাষা, দক্ষিণ ফুকিয়েন ভাষা, হাক্ষা ভাষা এবং তু 
ভাষা। 

চীনের রাঁজকর্মচারীবুণ উতর চীনে পেকিও ভাষায় 
প্রশাসনিক কার্য চালাইহেন বলিয়া ইহ! কোগ়ান-হোয়া 
(€921/-70৪) বা ইণবেজীতে ম্যাগডারিন ল্যাঙ্গোয়েজ? 
নামে পরিচিত । চীনা ভাষাষ কোয়ান শব্ষের অর্থ 
রাজকর্মচারী। উপ্তব চীনের হান জাঠি-অধ্যধষিত সমগ্র 
প্রদদেশগুপি এবং ইয়া"-ৎসী ( ৪1৫-65৩ ) নদের দক্ষিণ- 
কুলবর্তী বিস্তীণ এণাকার শতকরা ৯*জনের অধিক অধিবাসী 
কোয়ান-হোখা য় কথা পলে। এই ভাষা এব পেকিও 
শহর ও শহবঙশির অধিবাসীদেখ মুল কথিত ভাষার মধ্যে 
পার্যকা পরিপক্ষিত হয় । ভ্তরাং বওমাণ চীণ] সরকার 
সঠিক পেকি৬ ভাষাকে ভিত্তি করিযা সমগ্র চীনে ফু তুড- 
ঠোষা (1১0-00176-07928) বা সর্বজনীন ভাষা চালু 

কবিজেছেন। পেকি৬ আমার বিশ্যেত্ব এই মে, শব্দের 
আত 13706 ছাড়া অল কোনও বান ধ্বশি থাকে 
না। হান ভাষার খিশীয প্রধ।ন ভাষা হইতেছে কান্টন 
-অঞ্চলের (0)1)1017656 4111901)| ইহাতে শংদর ন্মন্তে 
বান প্খানব £ বগা পবিগশিত হয এবং বু ক্ষেত্রে 
শক্দেব মন্থে 0১70 15 ঈষ্চাবি £ হয। 

হান ভাবাপ উপভাবা সমূহের প্রধান নিশ্ষেত এই যে 
কোণ এক শের উচ্চারণের ঠোনেণ (7076) বা হরের 
*ঠ] নামার শাবতমো শএক্েব অর্থেব পরিবর্তন হ্য। 
গেবিত শাাধ কি শঙ্ষ ওলি চাবি গুকাব আবে উচ্চান্বি ৩ 
হইণা থাকে । যেমন মা (078) এই শব্টি ম্রের 
বোনন প্রঠা "মা! না কবিয়া দীর্ঘ এবে মা (015) উচ্চাবণ 
কবিশে ভহাব অর্থ হইবে মাভাড১ স্ব উধ্বগামী হইলে 
না (1714) ইন্গার অথ হইবে পাট বা শণ, আব উর্ধ্ব 
হইতে নিথে আসিষা পুনবাষ উধের্ব উঠিপে অর্থ 
হইবে "মন্ব, এবং ক্ষিপ্রাচাব সহিত স্ব নিম্বাভিমুখী হইলে 
(108,) উহার অথ হইবে ভতসনা কবা। এখানে উন্লেখ- 
যোগ্য সে, প্রাচীন চীন ভাষা মনোসিশেবিক বা এক" 
স্বরযুন্ত হইলে আধুশিক ভাষা বপ্ততঃ পলিসিলেবিক বা 
বহুম্ববঘুক্ত । 

চীন। পিপি ছুই গ্রকাধেব - পিক্টোগ্রাফ বা চিৎলিপি 
এবং ইতিএগ্রাফ বা ভাখলিপি। প্রবাদ আছে চীন সম্বাট 
ফু-শি (গ্রীষ্টপৃৰ ২৮৫২-২৭৩৮) চীনা পিপি আবিষ্কার 
করিঘাছিলেন। বস্তজগতঠব বহ ছিনিম চিত্রপিপিও মাধমে 
প্রকাশিত হয়। ১৭১৬ গ্রাষ্টার্ধে প্রকাশিত খাংশি 
(10790651)1) অভিধানে এইবপ সবসমেত ৪০৫৪৫টি 
শব সংগৃহীত হইয়াছে । বর্তমান চীনা সরকা4 “সবজনীন 

চীন! সাহিত্য 

'ভাঁধা'-র উচ্চারণ বোমান লিপির মাধামে প্রকাশ করিবার 
এক পৰিকল্ননা গ্রহণ করিয়াছেন। 

নারযণচন্র সেন 

চীনামাটি সেরামিক দ্র 

চীনা সাহিত্য জগতে প্রাচীন সাহিন্যোর মধ্যে চীনা 
সাহিত্যের স্থান "তি উচ্চে, চীন! ভাষার অশ্ব 
ধারাবাঠিকত। ইহার একটি গ্রধান কারণ। ঘোটামুটি 
খ্রষ্টপূর্ব একাদশ শহাঁবী হইতে 'অধুনাতন কাল পর্যন্ত 
চীণ] সাহিতোর নিদর্শন পাণ্িষা যাইতেছে ১ অবশ্য 
চীন! সাহিভোর মধো পিহিত গভীর দর্শন, ইহার 
সৌন্দর্য ৪ ইহান মানবিকতা ইহাকে উচ্চ মর্যাদা 
দিয়াছে । চীনা ভাষা যখন একেবারে গোডাখ ধিকে 
হাড়ে ৪ কচ্ছপের খোলায় এব 'ামাব পাতে খোদাই 

বিয়া শপ হম, ৩খন হইতেই সাহিত্যের বৌক হয় 
এত্তিহাসিকত্বের দিকে । সেইজন্য ইতিহাসবচনাকে চীনা 
সাহিতো বরাব্র উচ্চ প্রান দেওয়া হইয়াছে । হবে 

সাধানণ মাভষের 'মামোদ আহলাদকেও যথেষ্ট ম্ম্মান 

দিষা সাভিন্যেব অংশ হিসাবে ধপ! হইয়াছে | কিএবদস্থি 

আছে যে খুঙ্ক-ৎস (1015-00-0৩, কন্ফুশিয়স, 
খ্রীষ্টপৃৰ ৫৫১ ৪৭৯) য়” "শ:-চি৩ 15171707172) পুস্তকে 

পুবাতন গানের সকপন করেন । তাহা ছাডা শ-চিহ 
(51 2010) এবং দ্পীচিত (20৫) ই ছুইটি 

পুবাতন মংকপলনে ইতিহাম এব ভবিযাঙণার আলোচন! 
বহিযাছে। সাধারণ মত অভাবে এই গ্রস্থগ্ুশি একজনের 
সত নহে ১ পুকরুষাঠঞরমে পথ বাক্তিরু পুচণা এই গুলিতে 
গ্র৭ ত বহিযাছে। 

চৌ বাঞ্জবংশের (১১শ শতা্ী-২৭৯ শ্রীষ্টপূর্ব ) শ্ষে 
সমযে সেই যুগে ভাগ বাদীদেব অতীন্দ্রিষবাদী দশনের 
প্রচারের মধ্যে তাও-তেঃ-চিত (2150-15 ০৮1৮৫ ) গ্রন্থ 

এব চুআং তস গ্রস্থই প্রধান হইয়া €ঠে। এই ছুউটি 
গ্রন্থেব মধো কাবা ও দর্শনের অপূব মিশ্রণ লক্ষা করার 

বিষয় । চীন দেশেব দক্ষিণে সেই সমযে ড্ু-বাজো যে 
কাবা-ধারার প্রচল্ন ছিল, সেই জাতীঘ কবিতাগুলিই 
ছু-ৎম' (0৮%-756) বা ছু-বাঁজ্োব গাথা-পুস্তক টিতে 

সংকলিত হইয়াছে । ছু-রাজোর কবিদেব মধ্যে ছু- 
ইউয়ানের (01১৫-৮৭17 ) রচিত পি-সাও (1-549 ) 
কাব্যটিকে জগতের শ্রেষ্ঠ কাবোব অংশ বাঁলয়! ধরিয়া 
লওয়। হয়। 

হান রাজত্বের শেষ সময়ে (২২৯ শ্বী) দর্শন হইতে 

৩৭৪ 



চীন! সাহিত্য 

সাহিত্যেব ঝৌকটা ত্রহ্মবিগ্ভাব উপর আমিযা পডে। খুঙ্ ফু 
ৎস দর্শন এই সময়ে সবপ্রধান হইয়া পড়ে এবং খুঙ্ বাদী 
ও 'তাও-বাদীদের মধো প্রঠঞ বাদালবাদ চণে। এ সম্পর্কে 
ওয়া ছু (৬/৪04-০11006) ২৭ ৯৭ থ্রী) এর 'লুন- 

হু, একটি প্রপিদ্ধ আলোচনা পুস্তক। স্য খা-ছিযেনের 
(১৪৫ ৯৭ গ্রা) প্রপসিথ্ঘ শচিও এই সমথে লেখা 
হয়। হতিহাসের ক্ষেত্রে বহু শতক ধবিয়া ইহ চীনা 
ভাষায আদশ পুস্তক খলিযা মন্রন্থত হয। হান বাজত্বের 
কাব্সস্ভারের মধ্যে কবি মেই সঙ্ (মৃত্যু খ্রীষ্টপুব 
১৪০) এবং কণি সামা শ্যাও ক (মুত্তা গ্রৃষ্টপূর্ব ১১৭) 
রচিত “ফু? (78) শামক কাব্য চীপা মাহিতো বাকা- 
সম্ভার এব ধ্বশিপ্রাঠাষ বিখবাত। অপব দিকে হান 
বাজছে হউযে ০ কাবাপ্ত'ন বা কাঝের বাকা এবং 

শব্দের ঢেউ হইতে উঠিল আসখা সোজা আষায মনে 
কথা বলিবার পদ্দতি পইশাছে। প্রা একই সমযে এই 
ছুত ধনের কাব্যে গুত বরণের ভাষা একই দেশে শিখিত 
হইতেছে ইহা বড একট] অন্ত কোখা ৪ দেখ] যায় না। 

হান রাজত্বে পওনেব পা? চীনা কাবো বৌদ্ধ 
ধের প্রভাব দেখা ফায। থাও হিষেন ( ৩৭২- 
৪২৭ খ্রী) তাহাব কবিতায় একটি পথ একটি ধৃশ্যপৃড 
আকিযা চপিশাছেন অথচ তিশি শিজ যেন সেহ পটভামবাব 
বাহিরে | থাও ছিয়েনের এহ খঙ্কানমুক্ত উদাসীন ভাবটি 
তাহ কাবাকে দেশ কাপের বু উর্ধরবে৬ঠাইয়া পাখিযাছে। 
থাও ছিঘনের সমথ হইতে চীনা কবি এব চিবকবদের 
হধো দলাদপশির কোক পক্মা কবা হায় এব, ভবিষ্যতে 

এহ ধর্গনেব সা স্বতিক দলগুলি চীন দেশে পাব্য, শন ও. 
চিত্রপঢবচণ।1 হত্যাদি প্যাপাবে তাহার প্রাধান্য বিজ্তপ 
কবি চশে। তীয় শঠান্বীত এঞসিদ্ধ 'বাশবনেব মাত 

মনীষী দন্দটি এএপও প্রসিৎৎ আছে । 
তৃতীয় *তাবী হইতে চীনা কাবো একটা বাধাধর! 

কাঠামো তৈয়ারিব দিকে কবিরা ঝুঁকিযা পড়েন। এই 
কাঠামোটিকে 'সমান্তব পতা+ বশিয়া অভিভিত করা 
হইগাছে | ঠাহা ছাড়া এই কাঠামোর মধ্যে শকের 
ভিতর দিয়া ছন্দে আভাষও দেওয়া হইয়াছে। চীনা 
ভাষায় এই ছন্দের % শন ইও (51760-০, ৪৪১ ৫১৩ 
শ্রী)কাব্যে যে নিখমানুবতিতা শুরু করেন তাহ! চরমে 
পৌছায় থা" (978) রাজত্বের সময়ে ( ৬১৮-৯০৭ গ্রী) 
এবং সং (580৫) রাজাদের সময়ে (৯৬০-১২৭৭ খ্রী)। 
এই সময়ে কাব পী-প্যো (14 7০,৭১০ ৬২ শ্রী), 
তু ফ (এ চুএ, ৭১২-৭০ গ্রী) এখং প্যে| চুই (০ 
0133-15 ৭৭২ ৮৪৬ শ্রী) তিন জনেই বিশ্বকবির সম্মান 

চীন। মাহিত্য 

পাইয়াছেন। থা” রাজত্বের সময পেখা ছোয়ান থাং শর 
(0+090.151)0 ) ম'কপনের মণ] ৫০ হাজার কবিতার 
স্থান হইয়াছে । এদিকে গগ্ভব৯ণায় থা" রাজত্বের 
লিও ত্য ইউয [ন (110-]5010-8 091), ৭৭৩ ৮১৯ রী ), 

হান ইউ ([ন07-0) ৭৬৮ ৮২৪ খ্বী) এব ই ইষা" শীউ 

( 04-91-1১10) ১০০৭ ৭২ গ্রী) ভাবা সকলেই 

কু গুযেন (7৮576) বা প্রাচীন গঞ্চের পক্ষপাতী 
ছিশেন। অথচ এই গগ্যক।এগখ সকলেই নাম কব কবিও 
ছিলেন । চীন! সাহিতে। কাধের স্থান বরাবরই সবোচ্চ। 
স্থ” বাজাত্র সময নঙন ধবনেব খন (70০5০) কাব্য 

অঠান্ত জনপ্রিষ হইয়া গাঠ। ইহা প্রধান রচগ্রিতা 
ছিলেন সু শ)ঃ (98-17-১০৩৬ ১১০১ খ্বা)। এহ 
ধবনেব কপিতায ধ্বান ৭ব* আব্গব্হ প্রাণান । 

থা বাজধক্চালে গণপ্চপাধ 6 উ5 শঙ্য বা যাষ। 

এ সম/ম লিখিত গন্গ্6 সব ৮ যন (0108 00111) 

বা বিল্মযক্ব ঘান। "শী 2৮1 থাকে । শ্দম নবম 
»তান্ধীতে প্রেছের গর দিখ। 1৮1 পেমষের গরের 

সক্লন “টিং যি চুষান? (0015 81171 (90267) 705 

প্রসি৭ | থাং শাণাত্ব পর হহ”* চীতা সাত গাছে পে 
উৎ্ঠছ গ্দব বহ ছার ব ১৩ হখ নাহ | পে সদন 
শখান্সীতে ধু নন (10১81 0 11) ১ 9৯ ৯২৭১৫ খা) 

এব বুচিত |শাদ তা ০) ৯1110009011) ৭ 
ডে গণতাশ মাহাদেন আলা 071 এব ছোমাণ 
ছি (০, %1১ 0৮1) গনপ্রশিখ ক শে বিবাহ 11 

॥* বাজছে সময বীছ বাত চাহে লগত গণ 
“ধ” গ।খাব লমথথে শি ।শ তান (0751) ০17) বা 

রপাগুঝিত কথামাশাপ আশ্রম শশা হন | হ ববনেক 

সাহি৩)বউণার 91 জাঠাকা গক্সেণ প্রতাব দেখ। বায়। 
ধীবে ধারে পিগেশ “যেন ধমপ্রচাবে শাক্দঠ না হহ্যা 
এতিহাসিক গাখায পাব্ণও হঙতে খাকে। পিষেন- 
€খেপের গন্ভ এবং কাবোব স মিশ্রণ হডধান (৬৪০) ) 

বাজত্বাপে (১১৮০ ১৩৬৭ গ্রা) শা'কে পারণত হষ। 

চীশ পাহত্যে এঠকফাণ পঃ নাটকের 'মাগমণ সত্যই 
বিস্মথকর। চানা নাঢবে সগীতেব সাত পধান হান 
এব এইট স্গতের উপণ নিত কবিযা ইঙথান 
(800) নাটকগুলিকে উপ চীনের খসা চা (756- 
01755) এব্* দক্ষিণ চীনের ছোয়ান ছিডে (04৫7) 0৮ 
থাং গল্পের চীনা নাম আবার এই শা্টকগুপিতে ও ব্যবহার 
কর] হইয়াছে) ভাগ করা হইযাচে । এয়াং শ্বঃ ক 
(ড/076 91011)-00) রচিত “শী শীয়াং চী' (175- 

11517 00) ১৩শ শতাবী ) থাং রাজত্বের প্রেমের 
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চীণা দাহিত্য 

গল্প “গিঙ্-য়িং চুয়ানে'র অন্থকরণ মে প্ষিয়ে সন্দেহ নাই। 
দক্ষিণী «ছায়ান-ছি” নাটকের মধ্যে চে-চিয়া, ওয়েন 
চৌ (016-01706 ৬/০1-0008) বাণী কাও 

মিং (12৭০-117%, ১৩৫৭ গ্রা)বচিত পিকা-চি, 

(1%-174-0%/) অতি প্রপিধ শাতক। চীনা ন।টককে 
ঠিক মিপনাস্ত কিংবা বিয়োগাস্ত নাটকের পর্যায়ে ফেপা 
যান পা। কেননা একই নাটকে এই ছুইষেবই সমন্বয় 
দেখা খায়। ষোড়শ শতাব্দীতে দ্ষিণা খুন-ছুযা (104৮ 
0৮১:৮) নাটকের প্রচলন হয় এবং ক্রমে এই 
নাক চীনা সমাজ হইতে অন্য সব পাককে হটঢাইয়া 
দেয়। এই খুন-ছ্রা পল পেই চিৎ (701-071106 ) 

বা পেকি৬ শহবে আপিয়া চি-সীতে (08৮ 2) 
পরিণত হয় এব, বিদেশে পেকি৬. শ্পেগা? বলিছে এই 
(৯২-সীকেই বুঝ।ম। 

আশিক চান! সাহিন্যের শপ প্রথম বিখদুদের পূব | 
বিশেষ কবিসা ইঞবোপ-ফেরৎ হারধেব মধেঠ এই শব্য 

সাহঠা কটি প্রথমে নাডা দেষ। 'সধাপক ভা 
( 110-91)11), ১৮৯১ ১৯৬২ এরা) ক] শাখা পেখ।নহন 

বনে কাবতাস ৬১শন কব্িথা চীন] সাহিত্যের মোড 
খুনি কালের দিকে খলাহখ। দেশ । হবে দিব 
বলতেধণ (১৩৬৮ ১৬৭১ শ্রী) সমঘ হহতেই কথ্য ভাঙাষ 
সাহিত্যহটাণ চেষ্ট। শুণ হম। পৌষোয়ানচু (1[৩- 
[70105 (01,101 ১৩৩০ ?-১৭০০ এরা )-বঠিন পান- 

বে| ঢাল (১৫ 2০ 0015) এব? মিলু চুযানা (১%- 

[1(-01107 0, উ  ৬-এন (৬৭ 0001-07), 

১৫০৫?৮০ শী) পচ৩ 'শহউচী” (115 8 0) 

ইত] উপগ।স প্রাণ কথা ভাষায় রচিত । ৩ ছাডা 
2১ (01115) পাজঝকালে (১৬৭৮-১৯১১ খ্বী) খচিত 
উতশ্যাস “চিন শি“ মেই? (017 0816 16), প্ডিতদেধ 
আঞ্মণ করিয়া গেখা 'ঝু-লিন- হয়েই শা (01141৮-76- 
917) এব্ং চীন! পবিবাবের অধঃপতন পইয়া পঠিত 
সা ৪ চানেব (17580 01১89) ১৭১৫ ? ৬৩ গ্রা)ছিং শৌ- 

ম? (1715 1.0 7676) প্রভৃতি উপগ্ভাসের মধ্োই 
কথা ভাষার প্রাবপায পক্ষণীয়। 

১৯১১ শ্রাগ্াঝের পর হইতে শুতশ আহিত্োর মধ্যে 
সধাপেক্ষ। ধাহ।পা নাম করিয়াছেন তাহাবা গ্রাম সকলেই 
বিশ্ববিদ্ভাপয়ের অধ্যাপকৰপে জীবন শুঞ্ক করেন। ইহাদের 
মধ্যে লু-শ্তন (150 91১0), ৪য়েন-ই-তো, চৌ-ৎসো 
ঝান্ (0170 7১০ 0০17), ইউ-তা-ছু (ত্র নথ এ), 

চিয়াং-ফোয়াং-খস (0119176 ঢ89৫5০ ), মাও-তুন 

(1909 7:01) ), শু-চ্যঃ মা (50 01511) 100) ইত্যাদি 

_ চুটুড়া 

উপ্লেখযোগা ১ তবে পুরাপুনি পাজনীঠিবিদ্ধার সঙ্গে 
জডইয়। না| থাকিলে শুদ্ধ সাহিত্যিক হা "সাজ 

'আগুনিক চীন দেশে সম্থব শয়। 

মমি; নগ্রনাথ ঠবুন 

চীফ কমিশনার ১৯১৯ খ্রাগ্াকে ভাবত শাসন আইন 

পাশ হইখা কার্কর না হণ! পগন্থু প্রিটিশ ভাবতেল 
বিভিন্ন অশ (প্রদেশ) বিভিন্ন প্রথা ঘভসারে শাসিত 
হইত । ১৯১৯ গ্রাষ্টান্দে ভাবত শাসন আইন পাশ হপাণ 
পরে? প্র্য দশ বসব, উত্তর-পশ্চিম সানা গদেশ অন্যান্য 
প্রদেশ হহতে ধতন্থভাবে শাসিত হহবাছিল। যাহা 

হউক, ১৯১৯-২০ খ্রীইাদ পরশ এঠ বিভিন্নাণাই ভাবত 
শাসনে নৈশিষ্্য ছিল । ঠিনট দেশে । মে গদেশ গুলিকে 
প্রেষিডেম্সি বলা হইত : বাপা) মাদাজ ৪ বোস্বাই ) 
শাসনকঙার নাম ছিল গশশব এব আর কষেকটি দেশের 

শ[সনকতাব পাম ছিপ প্ফেচেশান্ট গভনণ (যেমন পাঞ্জাব, 

বিহাণ-পডিশা, যুক্ত প্রদেশ )1 'গাবার আন৪ কষেকটি 
গুদেশ ছিল যেখানে প্রাদেশিক শাসণকহাকে চা 
কমিশনার বলা হত 5 (যেমন পাঞ্গাবে ১৮৫৯ খ্রাইটাক পর্ন, 

পুবাহন মধ্য প্রদেশ 5 মাষে কিছকাল দল” ১২০১ 
খ্রাাৰৰ হহতে ৬৪র-পশ্িম লীমান্ছে ৮: কমশতাৰ 

শাসনকতা হিসাবে নিথুন্া ছিল )। 
চুদ কমিশনাবদিগেব দ্বাবা শাসন শান পন্চি'লনা। 

কবার উদ্দেশ্টা ছিল ভাবত সবকাবের হাতেহ মুল দাত 
পাখা | ভাবত সরক বই চীঘ কমিশনার লিঘুক্ত কবিতেন 
এব” এই সবকাবের লিকটই চীফ কমিশনারকে সম্ুরতাবে 
দ,। দশীপ থাকিতে হইনি । এই কারণ চী্ +মিশনাবের 
সরণ শকে গভর্নমেন্ট বা সরকার আখা দে €ছা হই না। 
ইহ] ছিল কেবপই একটা আড্ামনিষ্্রেশণ ব1 প্রশাষনিক- 

সন্থা। 

নবেন্দণু বাহ 

চুঁচুড়া ভাগীরগব পশ্চিম উপকূলে এবাস্থত ভগশি 
জেনাব একটি থানা ৪ শহব। কলিকা +। হইতে শহবটিও 
( ২২"৫৩উত্ত ও ৮৮*২৬ পুখ ) দৃবাতধব ৩৮ শিলোমিটার 

(২৪ মাই 1)। ১৮৭৯ খ্রীষ্টান হইচ৩ ১৮৮৪ খ্রীষ্টান্দ পযন্ত 

চুচডাতে খধমান বিভাগের প্রধান কাহাপন ছিশ। ১৮৪৫ 

খ্রী্টাঝে হুগলি ও চুণ্টড়া এই ছুইটি শহবকে প্রা 
একত্রিত করিয়া হুগপি-চ্চুড়া পৌখ সংস্থা স্থাপিত 
হইয়াছে । বর্তমানে ইহার ৬টি ওয়াড। অতন্মধ্যে দক্গিণের 
তিনটি চুঁচুড়ার অন্তঠ্ক্ি। হুগপি-চু £ড়ার বওমাণ 
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চুটডা 

আয়তন ১৫ বর্গ কিলোমিটার (৬ বর্গ যাইল)। 
১৯৬১ শ্রীষ্ভাকেব আদমশুমার অন্ুমারে ইহার পোকসংখা] 
৮৩১০৪ | 

সেকালের বা*্লাব প্রধান গলন্দাজ উপনিবেশ রূপেই 
ইতিহামে চুঁঢুডার প্রসিদ্ধি। ১৬২৫ শ্রীষ্টান্খে নবগঠিত 
'ডাচ ঈন্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি” বাণিঙগাবাপদ্দেশে ভারতে 
আমে । ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে যোগপকর্ড়ক হুগলিব পতাগীজত্দব 
প্রাধান্ত চিপতরে বিনষ্ট হইলে চীচশাষ ওপন্দাজদের 
বাণিজি।ক প্রসাব ঘটে । ১৬৩৮ শ্রীষ্টাৰ্ে খাহ ধাহান 
টচুডায তাহাদের পুঠি নির্মাণের সনদ দেন। ১৬৯৫ 
খরীষ্টান্দে গুলন্দাজেব। চীডাব গ্যাসঃভস' দুর্গ নির্মাণ 
করে। পশাশিব গন্ধের পর র্লাইতেব স্বাদেশ করেল 
ম্শের্ড কতক ইহা বিধ্বস্ত হয। হপাগ্ডেব সাঁহত যুদ্ধে 
সময ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ই বেলরা চচডা দখল কবিয়। ১৭৮৩ 
খ্ীষ্টাকে ফ্বাইয়া দেয় । ১৮২৮ ২৫ শ্রীষ্টান্দে ওলন্দাজেবা 
হুমাত্রা উপশিবেশ্বে পরিবতে চচড। ই'রেজদের নিকট 
হস্তাস্তর করে। 

ইতপেছর। পপন্দাঞ্জদের দুর্গটি ভ্াডিযা। উহার কডি- 
ববগার সাহাম্]ে ১৮২৭ শ্রীষ্টান্ধে সৈন্যদের খাবাক নিগাণ 
কবে। ১৮৭১ শ্রীহাবে সৈনেত্রা কলিকাতান শ্বানান্তবিত 
হয়। এটি তখন বামি'দাধেব পীজ দেনশা হয এবং 
পধাধঞ্মে এখনে স্কুণ, ডাকঘব ইন্যার্দি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৮৯৬ খ্রীষ্াব্দে বর্মশান হইতে বিভাগীষ কমিশনাবেব পুর 

ও গলি হইতে আদাশঙসমূহ তুপিয়া মাণিয়া এ ব্যার।কে 
প্রতিষ্ঠিত হখ। হাজি মহম্মদ মহমীনের 'ঘাপ। হতে 
ভাহাব নামে ১৮৩৬ গ্রষ্টাব্বের ১ আগক চুচুভায় “গলি 
মহমীন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হব। এখানকাব উমামবাডা 
হাসপাভাল উক্ত ফা) হইতে ১৮৩৬ খ্রাগান্ধে স্থাপিত হয়। 
১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে চু'চুড়ান্ম একটি কুধি-গবেষণা কেন স্থাপিত 
হইয়াছে। 

১৬৯৫ গ্রষ্টান্বে নিয়িত আর্মেনিয়ান গির্জ। চুঁচুভার 
একটি উল্েখধোগা সৌধ। গুগপি মহলীন কলেজের 
অংশনিশেষ গুলন্দাঙগগ গির্জাপই 'অশ। ইহার উপবে 
ততৎকালে মে ঘটাথভি ছিপ 'তাহাবই নামাচসারে পার্শবত 
ঘাটের নাম “ঘণ্ট।ঘাট' হইয়াছে । চ"চুডার ইলিশ ্ডেশ্বরজীউ 
মহাদেবের মন্দিরে অবস্থিত পিতলের দুইটি ঢাকগ' শেষ 
গুপন্দাজ গতনবের অবদান । জাোষ্ঠ মাসের 'ঘরণাষচীর 
দিন হইতে দশমী পর্ধন্ত 'ননুষিত মতিষমর্দিনীর পুজা 
চচুডার একটি বিখাত উৎসব । 
ত্র আুধীরকুমাব মিত্র, হুগলি জেপার ইতিহাপ ও বঙ্গমমাজ, 
১-২ খণ্ড কলিকাতা, ১৯৬২ ১ 17761776712] 0৫26. 

চুনার 

661 0) 11710, 01. 50, 0৯001, 19081; 06756 

11770-0007 : 110908181), 1951 

শ'কবানন। মুপৌপাধায় 

চুন কালসিয়াম অল্সাইড-প্রধান বামাঘনিক পদার্থ । 
চুনা পাথর বা খডিমাটি পোডাইখ] চন প্রপ্ত 2 করা হম। 
চিনা পাথব হহপল ক্যালশিখাম কাননেট, ইহাকে দহন 
করিলে কার্বন ডাইঅগ্সাহড গ্যাম 9 চুন উৎপন্ন হয়। 
উৎ্রষ্ট চনে শঙ্কা ৯৯০ ভাগ ক্যাশসিয়াম অক্সাইড, 
০ ০৫ ভাঁগ মা।গনেপিয়াম অক্সাইড, **২ ভগ বাপি, ০৯৫ 
ভাগ থেধিক অক্সাইড, ০**১ ভাগ খসফোরিক অল্মাইভ 
প্রভৃতি থাকে | চুনের দশাতে জল ধিলে ফুশিয়া ফাপিয়া 
তপু হইয়া জপের অনেকটা "আশ বাশ হইযা উবিয্কা খায় 
ও দপা খাটিষা ম্যাতা কলিচন ছু টডষপন্ন হয। কশিচুন 
গৃহণিমাণে ইট গথাব মশলা হিলাবে বা জল মিশাইয়। 
দেওয়াশে কলি শিরাহতে বাবার কথা হয। সাতা 
কলিচনে রোধিন গ্যাষ শোধণ কবাইণ1 প্রিচি পাউডাৰ 
সতত কণা হয। পঠিন কলিচনে খাশিক জন পিনা চনে 
কাদা প্রত্ধ* কৰা চলে । তাম্ব।শ ঘের, আপানি প্রহতি 
মশপার সহিত এই কাদা? চুণ ঝবঞুত হখ। বেশি 
পরিমাণে জল দিলে বাদাটে &ণ দলা৬* হখ। এঠ দর্বণ 

চনের জল বলিধা পরাি১৩। হালের কিখকে সব জমায় 
বাধাই » ভহা প বই হ হব। গাব পর চগ্য নেব জল 
মমুবোগেব |ণধাবণে সেবন কণা ঠখ। বশাষন খিদা 
অগুসাতব কলি5ন, কাটে চন £হতি ৬ম তিন বঙ 

নতে ১ ইহাবা ক্যানলসিযাম হাভড্রমাচড বাণ। পাধচিত । 
এদেশে খুটি) গোড) গগন, ঝিগক ৭ শামুকে খোসা 

পোডাঠখাঁ৭ চন উত্পাদন কবা হয। 
সিষে্ঠ-উত্পা্দনে চন বন্ধন পরিমাণে বারতা হম। 

কীটনাশনে চুন ৪ গম্ধকটুর্ণেব মিএন প্রনোগ কবা হষ। 
বিশ্ুগ্গ চুন ক্যাণসিয্।ম কাবা উৎপাদনে বাবহৃত হয। 
চঞ্রশিনে কাচা চামও। হহতে বোম অপসারণে খর জল 
কোমল কবিতে, পঞ্ঃপ্রণালীর ছুগন্ধ জণ থিতাইতে এবং 
বিবিধ শিল্পে জলীঘ বাশ্প হঈতে অম্ম পা আপিড দূর 
কঙিতে চন খাবজত তখ। পশ্চিম বঙ্গ, খিহার, গুড়িশা, 
মধ্য প্রদেশ ও রাজন্থাণে চন উৎপন্ন হয়। পাজস্কানের 
চুন] পাথর হইত্ডে উৎপন্ন চুন সবোৎকৃষ্ট বলিয। প্রমাণিত 
হইয়।ছে। 

রম-শাপাঁপ চটোপাধ্য় 

উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলার অন্তঃপাতী শহর 
ও তহমিপ। চুণার তহদিলটির অবস্থান ২৪০৪৭” হুইতে 

৩৮৭ 



চুনাণ 

২৫৭১৫ উত্তর এবং ৮২৪২ হইতে ৮৩১২৯ পৃথ। 
ইহার আয়ভন ১৬৪৭৫ বগ কিলোমিটার ( ৬৩৬ বর্গ 
মাইল) চুণার শহর লইগ1 দুইটি শহর 9 ৭৪৩টি গ্রাম 
ইহার অন্তর্গত । 

গঙ্গা নদী এই তহমিলের মধ্য দিষ| পশ্চিম হইতে পূর্বে 
প্রবাহিত। চুনাব তহসিপের দরঙ্গিণাশ বিদ্ধা-মালভূমির 
মধ্য ভাগ পধণ্ত বিশ্ীত। পশ্চিমে বিদ্ধা পরশ গঙ্গ। নদী 
পর্ধস্ত আসিয়াছে । পধা শে ৭5 দুর বিভ্বহ সমভূমি | 
জিরগো। পাহাড এই তহমিপটির দক্ষিণ হইতে উরে 
চনার শহবের নিকট গঙ্গাতীর পধণ্ত বিস্তৃত। ৮নার 
তহুসিলে বাধিক বুষ্টিপাঠ ৮১৭ মিলিমিটার (৩২ ৭ 
ইঞ্চি )। গ্রীম্মবালীণ গড় তাপ ৩২৭ সেট্টিগ্রেড (৯০০ 
ফারেনহাইট )। 

১৯৬১ খ্গ্ছান্দে পোকস-খা। ছিল ৩ ৭৪২০ জন, 
৬ঞবো পুকষেব ধখা! ১৫৬৬২৮ এবং জীলোকের সংখ।া 
১৫০৭৯২ | 

অহপসিপেব মো9 জমির মাধ 8 অশ কুষিযোগা ও 
৩১ ০ জান এশা হ। অন্তাগ্ধ অংশ খন্ধুব ৪ অগ্নবব। 

চণাব ঙহপিলণে ৯৫, শাকিত। ১৪১টি বিগ্ভাপবে 
প্রা ১০০০০ ছ1এ হার] আছে। 

খতিহাধিক টনাথ শহব ২৫০৭ ডগুব ও ৮২৯৫৪ 
পুরে গঙ্গা নদীর দাক্ষন 'ভীবে অবস্থিত । ইহা চুণার 
তহসিলের প্রধান শহইখ এ কাধাণয। চুনাৰ বেশপথে 
কাশী ও এশাহাবাদের সহিত যুক্ত। 

খিখাও চনার ছুগকে কের করিঘা এই তহসিল ও 
শহবের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। কথিত আছে। 
উজ্জরিণীরাজ বিঞ্মাদিত্যেব লাভা ভতনাথ ছুগটি স্থাপিত 
কবেন। সুসপমাণ আমপে শের শাহ, দুটি বিবাহের 
যৌতুক্রূপে প্রাগ হন। এই ছূর্গকে কেশ্রু করিয1 বিভিন্ন 
সময়ে মোগপ ও গাঠানদেখ মধ্যে বহু মুখ সনঘটিত হয। 
এ সময়ে বাংলা ও বিহারেব মণ অবস্থিত চনাৰ একটি 
গুঞ্ত্পূণ দুর্গ বলিষা পরিগণিত হই৩। ১৫৭৫ গ্রীষ্টাবে 
আকখর কর্তৃক এই দুর্গ অধিরূত হ্যা পর অষ্টাদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত ইহা মোগলদেব অধিকারে খাকে। পরে 
ইহ] অযোধ্যাব অধীণ হঘ। ১৭৬৪ খ্রীষ্টান্তে বক্মানের যে 
চুণার ইংরেজদের অধিকারে আসে। 

১৯১১ খ্রীষ্টাব্ষের আদমশ্তমার অন্রসারে চুনাব শহরের 
লোকসংখ্যা ৮৯০৪ জন। ইহার মধ্যে শতকরা ২০৯ জন 
লোক ব্যবসা ও নানা শিপ্পকাধে নিমুক্ত । শিল্পগুলির 
মধ্যে প্রস্তরশির ও মুৎশিল্পই প্রধান । বনু প্রাচীন কাপ 
হইতেই চুনাবের এই ছুই শিল্পেব খ্যাতি আছে। 

চুনীলাপ বন্ধ 

চুনার ছুর্গসহ শহরটি গঙ্গার উপর বিদ্ধ্য পর্বতে একটি 
প্রলম্থিত শরশেপ ডপব অবস্থিত । এই অশের আক 
মাষের পায়ের মত বলিয়া ইনহাব নাম ছিল চএণাডি 
পরবঠী কালে চুনার নাম হইঘাচ্ে | নার দ্ুগটি ৩৬০ 
মিটার (৪০ গজ ) দীর্ঘ, ১২০ ২৭০ মিছাল ( ১৩৩-৩০০ 

গজ) বিস্তত | দুর্গের বেশির ভাগই হিশ্গৃহ ও মন্দিণপিবু 
উপকবণের দ্বার] প্রন্ত»। বেন-ণ্েশহনের নিকঠে দ্বগকু ও 
এব জীর্ণ নালার ধারে বামাক্ষী-মন্দির নবস্থিত। 
নিকটের পধঙ্গাত্রে হাতি, দিই & খোছার বত মুঠি 
ক্ষোরিত ১ পিহুনের দেপ্যালের শিলালিপি €% যুগের 
বলিয়া অমিত হয । আব উন্ধুবে অবস্থিত দ্ুগাথো 
নামক গুহাতে প্রতি বৎসর দুর্খাপজার নবমীর দিন একটি 
মেলা হধ। এখানেও গ্রপ যুগেব শিলালিপি আছে । 

চনাবে মীজা মুখাজিনেব জুম্মা মসজিদ, গণেশ্ববনাথের 
(মহাদেব) মন্দির, শাহ, কাপিম ফকিবের দবগাহ, 
শহরেব প্রান্তে জাহাঙ্গীবের সমসামধিক কালে নিগিত 
ইম তি খাপ মশজিদ এ অন্যান্য ছষ্টব্য স্তান মতে । চনার 
স্বামী বলভাচাধেব জন্মস্থাণ। 

দ্র 176 111601 (3026650 ০0 17014 ০01 5, 

00010, 1908: 7 1) 31790009691, (5771১ ০1 
1101, 10961 : [0660117006৭ ৮০0]. ১৬, 10010 11, 

[0৩11)1, 19044, 1১,110, 31) 00752006756 01 17074 

16061 111011901651, 11011010215 96101৫% 1৬10170- 

£0101, ৬91 ৬, 0৭10 ৬11 500 3, 00611), 1964. 

গেম নন্দ চতানশাত 

চুন'লাল বস্থু (১৮১১-১৯৩০ শ্রী) বসাধ্লবিদ। ৭ 

চিকিংসক। ১৮৬১ শ্রীষ্টান্দেণ ১৩ মাচ *লিকাচ্ৰ জন্ম- 
গ্রহণ করেন। শিত। ধীণনাখ বন । ১৮৮৬ শ্রীষ্টা্ে 
মেডিকাল পেজ হহতে এম বি. পরীক্ষা উল্লীর্ণ হইযা 
চুশীশাল উক্ত কলেদেব অস্থাণী আযপিণ্তান্ট সাজেশপদে 
যোগদান করেন এব ১৮৮৮ শ্রীষ্ট।বে সেই পদে স্বাীভাবে 
নিধুপ্ত হন। তিনি বঙ্গ সরকাবেব প্রধান বলাথণ 
পনীক্ষকপদে ১০৮৯ ১৯১৩ খ্রীষ্ঠান্দ অস্থীধীভাখে এ 
১৯১৫ ২০ খ্রীষ্টাব্ধে স্থাখীতাবে নিশুক্ত ছিলেন । প্রথম 
শ্রেণীর বসাধনবিদ এবং আদর্শ চিকিত্সক ও অধ্যাপকৰপে 
তিনি প্রভৃত খাতি অর্জন করিযাছিলেন। ১৮৯৮ 
খ্রাষ্টাৰে তিনি কলিকাতা বিশ্বিন্াপষের ফেলো" নিবাচিত 
হন। বিশ্ববিদ্ভাপরে বিজ্ঞানাশক্সার উন্নমনমূলক কাধের 
সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। চঢুনীলাপ ইন্ডিযান 
আসোসিষেশন ফর দি কাল্টিডেশন অ* সাষ্নে গ্রতি- 
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চুক 

ানের সহকারী সভাপতি, 
জানাল এর সম্পাদক এবং বঙ্গীষ-সাহিত্যা-পরিষদের 
সহকারী সতাপতি ছিলেন। সাহিতাসাবনা এব জণ- 
কল্যাণমূলক কাধে তাহার প্রগাঢ অগ্রবাগ ছিপ। ১৯২২ 
শ্রীহাবে তিনি মেিনীপুব বঙ্সীঘ সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান 
শাখাব সভাপতি শিবাটিত হন। 

বাংল ভাষার শাহার বচিত বজ্ঞান-গ্রন্থ গুপির মধ্যে 
ফলিত রসায়ন (১৮৯৫ শ্রী) পিসাধন-স্ত্র' ১ম ৭ খ্য 
ভাগ ( ১৮৭৭-৯৮ গ্রী, 'জন্ন' . ১৯০০ শ্রী), নাশ (১৯০৩ 

শ্রী), 'কাগথ' (১৯০৬ শ্রী), “আলোক? (১৯০ শ্রী), 
থান (১৯১০ শ্রী, পিশীপ্বাস্থা (১৯১৬ হী) প্রভৃতি 
উল্লেখবোগা | ভাব সাবশা ও স্থখণাঠ্যতা এবং 
প্রন্াশভঙ্গীর স্যম উহার বৈজ্ছাশিক বচনাৰ বৈশিষ্ট্য । 
ইবেজী ভাষাততও ঠিশি কষেকাট উই টৈজানিক 
গনন্ধ র১ন। কবিয়াছিনেন। 

১৯৩০ খ্ীষ্টাব্েব » আগস্ট তিনি পাচিতে পবলোক 
গমন কবেন। 

দ্র যণীদ্্নাথ মুখোপাধ্যাব,  বসাধনাচার্ধ চনীলাপ, 
কশিকা তা, ১5৪১ বঙ্গ ও বুধধেখ শট্রাচা, বঙ্গমাহিত্যে 
বিজ্ঞান, কশিক[ভা, ১৯৬০ | 

ক্যালকাট। মেডিক্যাল 

পূ ধন ভট্টাচার্য 

চুম্বক যে কোন পৌহখ গুকে আকর্ণণ করিবাৰ প্রণ- 
সম্পন্ন লৌহ বা দ্বাকরিক লৌহঞ্রস্ণকে চুম্বক খলে। 
ক+1৮ কাগঙদ বা এবং পাপ্ধ গদার্ছেরে ভিহব দিযাও' 

চুম্বক তোহাপ উপর ধিষ। কবিতে পাপে। হৃম্বকের 
চতুর্দিকে «ক সীমাবঞ্ধ এলাকাণ মধো চণ্কধের প্রভাব 
দেখ। যাব, উহ্থাকে সাধারণতঃ চৌন্বক শেন বলে। 
একটি 2নকশল'কার মধ্য স্থলে সাহা বাধিয়া পাইয়া দিলে 
উহা! শেদ পদ্দ্চ উত্তর-দ্সিণে মুখ করিয়া অবস্থাণ করে 
উপ্তরাতিণুখী প্রাঙ্থটিকে চন্বকেত উত্তর মের ও অপর 
প্রাপ্তটকে দক্ষিণ যেক্ক বলে। এবপ চম্বকশলাক] বা 
সুচীচুন্বকেব সাহাযোই ধিগ্দশন যন্ গ্রস্ত হয়। চৃম্বকের 
এব্ধপ ব্যবহার হইহেই ছক্ষত্ের কথা জানা যায়। 
ভূ গোপক একটি চুম্বক বিশেষ, ইহার চৌন্বক মের 
ভৌগোলিক মঞ্চ হইতে কিছুটা দ্বুরে অবস্থিত হওয়ায় 
চু্বকশলাকা তৌগোপিক মেক বরাখর না থাকিয়া একটু 
কৌপিকভাবে স্থির হইয়] থাকে । 

দুইটি চুর্ধকের মমপর্মী মেরু পরম্পরকে আকর্ষণ করে। 
চুম্বককে কষেক খণ্ডে ভাঙিয়া ফেপিপে প্রত্যেক খপ্ড 
উত্তর ও দক্ষিণ মেরু -বিশিষ্ট একটি স্বত্ চুষ্বকে পরিণত 

চুন্ষক 

হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগা যে একেক বিশিষ্ট কোনও 
চু্ধক হয় ণা। উন্থাপ প্রযোগে অথবা বার বার জোরে 
আঘাত করিলে চু্কত্ব হ্রাস পায়। 

চুঙ্ধক ছুই প্রকাব - স্বাভাবিক ও ক্ুত্রিম। ম্যাগ্নেটাইট 
নামক ধুনর কালে। রঙেব পৌহ্প্রস্তরকে স্বাভাবিক চুগ্ধক 
বলে। ইহা নিদিষ্ট কোন আকার নাই, আকর্ষণ শক্তিও 

তীব নয় । কদম উপাধে লৌহ ও কঙক পুলি সংকধ ধাডকে 
তীব শণ্ডি সম্পন্ন কৃত্রিম চন্বকে পবিণ কব যায়। কাচা 
পোহার তৈযাবি কিন চ্ধকেব চৃম্বকত্ খাযী হয প, স্থায়ী 
কৃতিম চক ঠততযাধি করিতে ইম্পারের প্রযোজন। 
প্রধান ৬; ঘর্ষণ ৪ বৈদ্যুতিক প্রণালীতেই কুমিম চন্বক 
তৈখাবি করা হয। প্রথম প্রণাপীনে ইচ্ছামত মাকারের 
ইম্পাত খণ্ডকে স্বাভাবিক বা কুত্মি চঙ্গকেব একটি শিদি্ 
প্রান্ত দিয়া ২০ ২৫ বার একই দিকে ঘর্ষণ করিশে হম্পাত 
খণ্ডটি চগ্ধকে পরিণত হয়, প্রথম চুম্বকের যে প্রাঞ্থেব 
সাহ।যো ইস্পাত খঞ্চটিকে ঘর্ধন কবা হইখাছিল ইস্পাত 
থণ্ডের প্রথম প্রাঙ্চটি শাহাব সমধমী। মেক 5 খপাশরিল 
হখ। বৈদ্বার্তিক প্রশা শীতে হচ্ছ।ম * আকারের কচ। 
লোহাব দণ্ক ৮ আপবিলাহী পদাযে আরু* শা? গণ 
জডাহমা সেই তাবে মধ্য দিম বিদ্বাৎবাত চালাচলে 
লৌহদণ্চটি শামযিক শাবে চচাঙ্বকধর্ প্রাথ হয, বিছা 
প্রবাহ বন্ধ করিলেই চেক শারদ অনি 5 প151 
লোহার পবিব্ে হস্পাঠ খাপহাব ককিশে শাত। ছাযী 
১থকে পখিশঠ হয। গ্রধভাব পণ্য স্থানান্তর ঠক বিতে 
কাচা শোহাব বৈদ্যুতিক চক বাণহাণ পবা খাখ। 
টেলিগ্রাধ, টেলিফোন, বৈদ্বাতিক খটা প্রতি যঙ্গপাততির 
জন্য মস্থাপী বৈছ্বাতিক চুক ব্যবহৃত হইধা থাকে । 

বাচা লোহার ধগুকে কোণ চন্ষকেব সম্পর্শে গাখিলে 
তাহা সামধিকঙাবে চুন্ককত্ব পাও করেও স্বাণী ৮শ্বকটি 
সধাইয়! লইপে চহ্বকন্ত গেপ পায। ইম্পাহ্দণ্ডকে 
দীর্ঘকাপ শক্তিশালী চশ্বকেব নিকটে বাখিলে দণটি কিছুঢ। 
স্থায়ী চুঙ্ধকত্ব পাভ করে। এ ব্যবস্থার উত্পন্ন চৌম্বক 
শক্তিকে আবিষ্টু চুন্ধকত বলে। 

পৃবেই বপা হইঘাছে, একটি চুন্বককে টুকরা করিয়া 
ফেপিণেও প্রত্যেকটি ট্রকপাই স্বতন্ব চুদ্ধকে পরিণত হয। 
আর টুকবা করিযা আণবিক পর্ধাণে উপস্থিত হইলে 
দেখা যাইবে_- প্রত্যেকটি অণু স্বতন্ত্র এক-একটি চুম্বকের 
মত ব্যবহার করে। প্রতোকেয়ই ছুইটি চৌন্বক মের 
থাকে। যে সকল পদার্থ চৌনম্বকিত হইতে পারে, 
অচৌহ্বকিত অবস্থায় তাহাদের অণু চুম্বকগুলি বিশৃঙ্খল 
অবস্থায় থাকিয়! পরস্পরকে নিপ্রিয় করিয়া রাখে । কোনও 

হন 
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চুর্নবগ্গ 

স্থায়ী চুঘ্কের নিকটবন্ঠী হইপে অথুচুম্ককগুলি তাহার 
প্রভাবে ন্রশৃঙ্খপভাবে সারিপদ্ধ হইযা পদার্থটিতে চ্বকত্ের 
সথষ্টি করে। 

শোপ।নচন্দ ভঙাচা 

চুল্পবগ্গ পাঁচটি গ্রন্থ বা বিভাগ লইণা স গঠিপ্ত বিশষ- 
পিটকেব প্রথম শিভাগেব নাম মহাবগ্গ? ১ দিতীবের 
নাম চুললবগ্গ” ( শুদ্রবর্গ )। মহ)” ও চলা এড শব দুইটির 
দ্বাবা বুধাথ প্রথমে রাঁচিত এবং “ভতৎ্পবে বচিত | ভিক্ষু 
জীবনেব সমগ্র নিখমাবপী বিনষঘপিটকে শিপিবদ্ধ হইখাছে। 
্যধে। চিলবগ্গে নিম্ন বিখখপমৃহ আলোচিত 
হহমাছে 

গথম অধ্যায়ে ধিননেব সামান্য নিষমাদিব ব্যনিএকমব 
জন্য ভিক্ষু দোষী কি না'শহাব বিচ'ল £শাশী এব দোখী 
সাধাস্ত হইলে কিকপ দণ্ডে দি” হহবে "হাহার নিধাবণ 
বিবৃত হহখাছে | 

প্রার্মোগ হুনের (পারিমোকখ ) ১৩টি বিশেষ 
শিষমেব দাত সাক সিঘাদিশের বলা হম। উহাল 

বিধাণাদি ছিশীষ ৪ ভশীদ্মরাযে 'মালোচিন হইযাছে। 
[শপথ £ঞ ্ম বিচাব কন্পেন, যেভিশ্বব নামে 
(দন[7শপ ববা হইয়া ।*নি বাস্বিব “দাধী কিনা 
ণব হর্প দৌঁধা সান ক হন প্লাব ঠাহাব পবিধাদ। কি 

হণ্য। দচিত | পপিকাস সান বায খে ধোবা ডিশ্বন্দকে 
বথেকপিণ বা থেক সপাগহব অন্য ভিশ্বুসঘব 
৬ক|ব|ধি 257 ববিত হই৩ হাব এব খ্সহ 

মরণ কষেকটি [5শজীণ্নের প্রতিপন্দ* পালন কবিতে 
হইবে । দোষী ভি্মু ঘদি পরিবাসেব নিদেশসমূহ ঠিশ্তাবে 
পালন কণেশ শাহ হইনে তিশ্মসঘ শাহাকে পুণবায 
আবান পবিখ। ছি সঘেব সমানাবকর দেন । 

চতুর্থ মধ্য সথের চিশ্বাদর মধ্যে মধি বিবাদ- 
বিস্বাদেব উদ্ধব হয, "শাহ! আসে মিঠাইবার ৭টি 
প্রণাশীর নিদেশ দে হইয়াছে। 

পঞ্চম অপযাবে ভিশ্বাদর দৈনিক জীবনঘাপনের সুষ্ঠ 
আচাব-বিচাণেব শিযমাবশী মালোণ৮৩ হইযাছে । 

ষ্গ অধ্যায়ে বিহাব নিম্নাণের নিষমাবলী এব” বিহাঁবেৰ 
আমবাৰ 9৪ শয্যা কিবপ ই৭যা উচিত তাহা ৎ স্লাচিত 

হইযাছে। 
সপূম অধ্যায়ে বাঙ্কুমাবৰ অজাতশকব সাহায্যে 

দেবদন্ত ভগবান বুপ্দেবকে হত্যা কবিবার যে গুচেষ্ট 
করিয়াছিলেন ভাহাব উপাখা।ণ বধিত হইয়াছে । 

অষ্টম অধ্যাযে আগন্ছক তিক্ষুদের প্রতি বিহারখাশীর 

ভা ৩৪৯ 

চুয়াড হাঙ্গাম! 

কিপ্প ব্যবহার প্রমোদা তাহার নিদেশ দেগয়া তইগাছে। 
অধণ্যখাসী তিক্ষিগণ গ্রামে ব। শহরে আমিলশে কি কি নিম 
পালন করিবেন, তাহা এই অধ্যানে উল্লিখিত হহযাছে। 
সবশেষে উপাবা।যের এ তাভাব সার্ধবিহারিক অর্থাৎ 
শিয়ের পারস্পরিক কতা ৪ বাধাবাধক চা বিবুত 
হইয়াছে | 

পৃণিম। ৪ অমাবস্থাম যে উপোসমহিযাৰ প্রথা 
আছে, তাহাতে প্রাতিমোশ্ হর 'মাবুতি কিনব সমণ 
কোণ কোণ ভিদ্মুকে অশগ্রহণ করিতে দেহ] হইনে না 

তাহার নিঠেখ আছে নধম অব্যাথে * উপোস্ণজ্ি়্াব স্যে 
গুতোক ভিদ্কে জানাইতে হবে যে নিনি ইতিপুপে 
১৭ দিনের মধো প্রাতিমোক্ষহথরের ২১৭টি নিম পাশনে 
বঞ্ম করেন নাই । যদি কেহ শখু নিষষেখ বতিক্রম 
করিয়া থাকেন নিশি তাহার দোপ অন্য ভিশুদের নিকট 
্বীকার করিমা শাহা ক্ষাপন কবাইযা লইতঙ পাবেন, 
কিন্ধ যধি কোনএ এক শ্হমের বাতিণন হয় শাহা হইলে 
সেঈ ভিশ্বকে ইপে।সথাগাব হইতে বহিদতি করিদা দে ওযা 
হঠপে। 

দশম অধাণে ভিক্ষণীস ঘ কোন সঃযে এ। লি ৬ালে 
গঠিও হয় ত্াঠাব বিশ্দ বিববণ দেওয। হহখান্ছ এবং 
খসহ তিশুনাদের করণাষ বিশ্মে নিংহ।বলা উতিহি ৩ 

হইফাচ্ছে। 
একাদ* অধ্যায়ে প্রথম ধ্মন গতির ব্বিপ্ণ আছ । 

অজা৩*€ ণ বাশতকালে স্ববিব মহাকাশ্পেব সভাগনিত্ে 
খাজগৃহের সপ্রপর্ি গুহা ৫০০ অইঙ তিশ্ু লশধা অন্তষ্ঠিত 
এই এষ গতিতে বর্ম « বিন্যপিটক সকলন ববা হব। 

'শ অধাধে দ্বিশীয ধর্মলগীতির বিবতশ আছে। 
এই সগাতি ঙখম অপ্গাতির শতাধিক বব পবে 

বৈশালীতে স্মাই ৩ হব। এই স২1৩৩ই বৌ ধর্দের 
সাম্পপধায়িক .ভদে শঙপা 5 হয। 

প পাদ দু 

চুল্লি ফান্নেম ড 

চুয়াড় হাঙ্জাম। অগ্রাদশ শতান্ধীৰ শেখার্ধে মেদিপীপুব 
জেলাব জঙশ মহপ ও "শাহাব স লগ্ন পশম ও উক্বেব 
অরণাভূমি অঞ্চলে যে সকল বন্ব জাতি বাল কবিহ 
সমগ্রভাবে তাহাদের চৃযাড বলা হইত। তাহারা ক্ষিকাধ 
করিত না। পশুপক্ষী শিকার ও ব্নেজস্পে উৎপন্ন 
দ্রঝাঁদি বিক্রম করিয়া এবং স্থহোগ পাইলে ডাকাতি 
বাহাঙ্গানি করিযা জীবিকা শিবাহ কবিত। ইহারা এম 
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চূড়াকরণ 

নির্বোধ ও নৃশংস ছিপ থে চুযাড শব্খটিই বর্বরতা ও 
নিষ্টএতাব বোধক হইয1 দাড়ায় । বেতনেৰ পর্িবতে 
নিষ্কর ভূমিব উপস্ব স্বভোগেব শর্তে ইহাদের অনেকে স্থাণীয় 
জমিদারবর্গেধ পাইক-বরকন্দাজেব কাজ করিত ও শাহাদের 
লুঙনে সহায়তা কবিত। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিপীপুর 
জেসায ই বেজ-শাসন প্রবতিত হইশে শাপ্তিস্থাপন ও 
নিএমিত বাজন্ব আদাষের উদ্দেশো জমিধাব ও তৎসঙ্গে 
চ্যাডদের দমন করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। চুয়াডদের 
নিদ্ধৰ জমিকে পাইকান জমি বলা হইত। এই সকশ 
জমি সরকার কর্তক খাঞজেযাপ হষঈপে জীবিকাব উপাখ 
বন্ধ হওযায চযাডের] উপধুর্পরি কযেকটি হাঙ্গাম। বাধাধ, 
বিশেষ কবিধা ১৭৪৯৮ ও ১৭৯৯-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে । ১৭১৯৪ 

খ্রীঙ্টাকে মেদিনীপুবে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ কবিয়। চুয়।ডের। 
কয়েকটি গ্রাম জাঙাইযা দেখ এব শহ্যাদি নষ্ট কণে। 
১৮০০ খ্রীষ্টান্জে মাধখ পিংহেব অধীনে মেদিনীপুর জেলায় 
তাভাবা বহু স্থানে উপদ্রব কবে এবং াহ।দিগকে দমন 
কবিতে ই্বেজ সবকারকে বিশেষ বেগ পাতে হম। 
সম্পূর্তানে ইহাদের আযকে আানিতে ১৮১৮ শরীষ্টাব্ পযন্ত 
সমর পাগিযাহিল। 

«্ যোগেশচন্দ্র বন্থ, মেদিনীপুবের ইতিহাস, কলিকাতা, 
১৩৪৬ বঙ্গান্ধ ১ 136154 101১706 039.56095$  1৬110754- 

101৫, 0910004, 191] , ১. 3. 01190411015, 0০11 
19%50110517106 19110170006 1370১1 11112 11) 1770216 

1765-7857, 0১০100008, 1955 

চুড়াকরণ উপনধন দ₹ 

চুড়ামন জাঠ দ 

চুড়ামণি যোগ গ্রহণ প্র 

চুর্ণী মাখাভাঙা নদীব লিল্লা'শ চূরণী নামে পবিচিভ। 
পশ্চিম বক্ষে বানাধাট শহর চূর্ণীৰ টে অবস্থিত। 
মাধাভাঙা পদ্মা হইতে নির্গত হইয। দক্ষিণ-পশ্চিমে 
প্রবাহিত হইথা চুর্ণী নামে ভাগীরখতে পড়িয়াছছে,1 পদ্মার 
উৎসস্থাণে চরের হটি হওয়ায় ইহার জলধার! প্রাচীন কালের 
ম্যায় অব্যাহত নহে । উৎসের পূর্ব দিকে পদদীপথে প্রা 
৩২-৪৫ কিলোমিটার ( ২*-২৫ মাইল ) দুরে পল্মার প্রশিদ্ধ 
সেতু হাড়ি ব্রিজ নিিত হওয়ায় চর ক্রমশঃ কাটিতেছে। 
জরে] হি 281166367621 10150506 0322606601ও : 

1৭942, 081086, 1910, 

কপিল ভট্টাচার্য 

চেখত,, আস্তন পাভ্লোভিচ 

চেখভ্ঃ আন্তন পাঁভ্লোভিচ (১৮৬*-১৯৪ শী) 
কশ লেখক ও না9)ক।র | ১৮৬০ খ্্ীষ্টান্জের ১৭ জাচয়ারি 
ভগান্ধগ নামক স্থানে তাহার জন্ম । ১৮৬৮-৭৯ খ্রীষ্টাবে 
তাগান্রগের বিষ্ভালযে লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন। 
অত:পর মুঙ্ষোধ চিকিৎসাখিগ্ঠা শিক্ষা করিতে যান। ১৮৮৪ 

গ্রষ্টান্ধে ডান্কারি পরীক্ষা উত্তীণ হইযা জন্মস্থান তাগ।ন্- 
রগে চিকিৎসক বুন্তিতে আম্মনিজোগ করেন। স্ত্রকোজা, 
“ধুদিলনিক', 'অক্কোণকি? ও অন্াগ্ত সাহিত্য-পঞিকায় 
চেখভ ১৮৮০ খ্রীষ্াব্ৰ হইতে খচনা প্রকাশ করিতে শক্ু 
করেন, প্রথম জীবনে তিনি প্রাঘশঃ “আন্তশা চেখক্চে? 
এই হুল্সনাম খাবহার কবিত্তেন। 

ছোটগন্ন, ছোট উপন্যাস, নাটক, একাম্ক নাটক ও 
পঙ্জাবণী__ সাহিত্যেব এই শাখা গণিতে চেখভের মৌলিক 
অবধ্দান রহিধাছে । ভাহার প্রাথ সকল বচণাই একটি 
বিশেষ পঞ্গতিতে পিখিভ | পেখায় এমন একটি পরিস্থিতিতে 
ঘটন| ( গন ) আরন্ত হয যাহাব বো পার পানীন অতীন্দ, 
বহমান ৪ শবিযুৎ জীবনে প্রাসঙ্গিক ঘণনা], মনোবুনতি, 
চরিব ইতাদি তাহারা নিহ্জধাই ক্থোপকণনে ডলেখ 
করিম] খেলিতে বাধ্য হয। বলে প্রাধ মকল গলুই একাস্ক 
পাটকেব মত একটি শিরবচ্ছি্ দু পরিণত হয়। পাব- 
পানীৰ জাবনে এহ প্রকাবেখ পবিশ্থিতি সন্ধান কবিয়া 
পান্মাষ বা শনি করা! চেখ মণ্যন্ত নৈপুণ্য প্রন 
কবিযাছেশ। চেখশভ পসন্ একটি চবিবও চট্ট কবেন 
নাহ মাহা সম্পূ আদশীাহি 5 বা শিষ্ধলষ | হাহা অবলম্ষিন 
শতাধিক প্রকাবেৰ বিভিন্ন জীবিকাবণঙ্গা পাত্র পানী 
প্রত্যেকের চরিধেই একযোগে প্রশমনীব এ অতান্থ 
নিন্দনীষ দিক দেখা যায। চেখতেৰ অস্ত মৌলিক 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, যে কোন ৭ সচনার পান্ধ পাত্রী 
স্বা দৃিকোণ হইতে পরিশ্িঠি ও অবস্থাবিচারে সম্পূণ 
ম্বাযমগ ৪ বলিয়া শিজেরাই শিজেদেব উপস্থাপিত ও 

ব্যক্ত করে, লেখক নিজে কখনই কাহারও স্বপক্ষে বা 

শিপক্ষে কোনব্প মন্তব্য বা বিশ্লেষণ করেন নাই। ভিন্ন 
ভিন্ন চু্টিকোণ ও অবস্থার দ্বাপা ণিয়ন্ত্রিত বাক্তিদের 
পরস্পরের ভিতবক।র স্বাভাবিক সংঘ।(ত চেখভের সকল 
রচন।বই উতৎপন্তিশ্থল। 

প্রবন্ধ বা সাহিতোর সমালোচনাধর্মী রচনা ভিনি 
একটিও লেখেন নাই , বে তাহার পবাবলীতে মাঝে 
মাঝে সাহিত্য-সমালোচনাও দেখা যায়। 

মধ্যবয়সে চেখভ যক্মারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। 
সেই অন্ুস্থ অবস্থাতেই (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে) চেখভ মস্ত আর্ট 
থিয়েটশরে এবং তাহার নাট্যাবপীতে অভিনয়কারিণী ওল্গ! 

৩৮৩৬ 



চেঙ্গিজ খা 

এপ. ক্িপ্নের-কে বিবাহ করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্ধের জুন 
মাসে যক্ারোগের চিকিৎসার জন্য জার্মানীর অন্তর্গত 
বাডেন্ভেইলেব্-এর স্বাস্থানিবাসে যান এবং সেই স্বাস্থ্য- 
নিবাসেই ১৯০৪ খ্রাষ্টাকের ২ ঞুণাই, নিঃসন্তান অবস্থা 
তাহা মৃত্য হয়। মস্কোতে তাহা সমাধি আছে। 

মক্কো, ইয়াণ্তা, তাগান্রগ, মেলিখোভো এই চাবিটি 
স্থানে তীহার জীবনে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত চারিটি বাঁভিতে 
চেখভের নামে মিউদ্লিয়াম আছে । 

দ্র গোপাল হালদার, কুশ মাহিত্যের +পরেখা, কপিকাতা, 
১৪৬৬ । 

বিশয় মজুবদ।ব 

চেঙ্গিজ থ ( চিক্ষিজ খান, ১১৫৫ ১১৬২-১২২৭ শ্রী) 

মঙ্গোপ সাযাজ্যেব স্থাপখিতা। আদি নাম চ্েমুজিণ বা 
তেমুচিন (অর্থ-_ শ্রেষ্ঠ লৌহ বা হম্পাও অথব। কর্মকাব)। 
বঙওমান পর সাঈবেরিখান অন্কগত €নন (0902) নদীব 
পিক্চ ডোশন বোপক-এ ইহার জন্ম হয় (মঙ্গোণ 
পঞ্চিকান্যানে ১১৫৫ শ্রী, কিশ্ধ চীন পঞ্জিকান্সসারে 

১১৬৭ গ্রা)। প্রকৃত মঙ্গোলদের শেষ খান (খা) বা 
উপঞ্জাতি- প'খেপ নাযক ইয়েমুকাই বাহুর ছিপেন হাহাব 
পি৩া। 

তিনি শিদ প্রাণ্গাবপে শব্ধ শব মঙ্গোপ উপজাতির 
মধে এক মানবন ক্রিথা তাহাদিগকে সথদন্গ ব্শ্বাবোহী 
সৈশে পরিণত বরেশ। বশ্ত হাতার উপজাতির অগ্তগত 
তপগঙাহই ও তৈভুহতদেব দমণ কবিযা তিনি খান পদে 
বুঙ হণ (১১৮৮ শ্রী)। দীর্ঘ কাল পধবিষা বু যুদ্ধে 
ধলে পুধ, মধ্য ৪ পশ্চিম মঙ্ষোশিবাষ তাহাব আবি1ত্য 
বিশ্বত হয় (১১০৬ শ্রা)। ভাহার প্রথম পাশামেণ্টে 
( কবীলঙাহ আমীর-সশদ ) মঙ্গোল নুপতিগণ তীহাকে 
'থাকান? (প্রধান খান) বলিঘ্বা গ্রহণ কণ্নে ও তিনি 
চেঙ্গিজ বা জেঙ্গিজ খা ( অর্থ-_ ঈশ্বব-পুএ, সপ্পূর্ণ বী বা 
ঝ/জচক্রবতী ) উপাধি গ্রহণ কবেন। অঙঃপব পেকি”- 
এর পশ্চিমে গ-শিযা ([7১1-95%) রাঙ্গেব বিঞ্ুঞে 
যুগে (১২০৭ শ্রী) জযলাশ্খে পব তিণি কিন সাশ্রাঙ্ের 
সহিত যুখ। করেন (১২১১-১৬ শ্রী) ও পেকিং অধিকার 
করিয়া (১২১৫ শ্রী) চান দেশের উত্ত ভাগ জ' কবেন। 

এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া] তিশি ঞ্মে ক্রমে 
কারা খিতাই ( ১২১৭ গ্রী) উইঘুব, কাশ্গর, যাব্কন্দ ও 
খোটান প্রভৃতি দেশ জয় করেন। ফপে মঙ্গোল সাম্রাজ্য 
খোয়াখিজম সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অতঃপর 
খোয়ারিজমের সহিত তাঁধার যুদ্ধ হয় (১২১৯-২২ গ্রী) 

চেঙ্গিজ খা 

এবং খোয়ারিজমেণ বন্ধ নগব তিনি অধিকার 9 ধ্বস 
করেন (সমরকন্দ ১২২০ থা, নোখারা ১২২০ শ্রী, বশথ 
১২২১ শ্রী, নিশাপুব ) পনাজিন ও মৃত খোষারিজম রাজাব 
পুত্র জালাপ-উদ্দ দীন মণগবর্ণী আত্মবঙ্গার জন্য সিদু প্রদেশে 
পলাইঘ] আপিলে চেঙ্গিজ ইাহার পশ্চাথাবন করেন ৪ 
ভারতের সীমান্তে সিন্ধু উপত্/কাম তাহাকে পবান্ছিত 
করেন। চেঙ্ষিজ ভারতবর্ধ আঞ্মণ কবেন নাই, কিন্তু 
ভাশার এক সেনাপতি ইগবেপ 'মাক্রমণ করিয়। কশগণকে 
পবাজিত করেন। এইরূপে চেঞ্িজের সময়ে মঙ্গোল 
সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগর হইছে কাম্পিযান ও রুম" লাগর 
পর্যন্ত ও সাইবেরিযা হইতে ভিমালয ৪ আরব সাগর পগণ্ত 
বিস্তৃত হইয়াছিল। ত্তীহার মুড হয় ১২২৭ খ্রা্টাকের 
আগস্ট মালে । ছূর্ধমনীঘ লাঘাজা বিজেতা চেঙ্গিজ খা কে 
সচপাচর দেব অভিশাপরূপে গণ্য কব হশ, কিন্ত 
হাঞ্ধর (170৯৩) প্রনুখ এঠিহাসিক মনে করবেন 
মাশেকসাণর (আলেকজাপ্ডার ), শুর ৪ নাপোলেখ 
(*্পোপিষন ) রণকৌশপে তীহার সমকক্ষ হইপেও 
সামাজ্যঘ*গঠকবপে চেক্ষিজ তাহাদের অপে্গা অধিকতন 
নৈপুণোর পবিচয দিষা গিষাছেন। আপশেকসান্র বা 
১৩এরেব সাম্রাজ্য অচিরেই ধ্বস হব, কিন্ু চেঙ্গিজ তাহার 
বিজিত সামাজা সুস্গঠিত করবেন ও াহাপ মতাণ পণ 
ইহার বুগ্ধি হইযাছিণ | একজন চীন ধাশনিক তাহার 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সমগ্র সামাজ্ো অহতপুব শান্কি, 
শৃঙ্খশ| ৪ শিমমামুব্িতা প্রবতিত হয। তিনি ইযসক 
(৭১০৮) বা আইন প্রণষন করেন ৪ লৌহক্সকে 
উহঞর লিপিতে ইহা উতকীর্ণ করেন । তিনি গধাণ গুধাণ 
বান ।থে ডাক বিভাগের ব্যণস্বা করেন ১ উহাতে পধটক, 
হরব 1 ৪ বাদ্রপুক্ষগণেব সুবিধা হয। পুলিশ প্রহবীর 
স্ব্ন্বোবস্তের ছারা পথ ঘাট ম্থক্ষিত হয। নবহত্যা, 
চুবি, ডাকাতি ও ব্যভিচার মঙ্গোলদেব মধ্যে অনেক কমিযা 
যাষ। ১২১৯ খ্রীষ্টাঙ্দের পর চীন লিপি গ্রবতিত হয়। 
সামরিক মগঠনে ও চেঙ্গিলেব অবদান বিশেষ উদ্েখযোগা | 
তিনি জীবদ্দশােই তাহাব পুহদেব মধ্য সামাজা বিভক্ত 
করিযা দেন, দ্ধ সাম্বান্যের এক ৬] ইহাতে পুত্র হয নাই, 
পন তাহাখা পিতা আজাবাহী শাসকমাত্র ছিলেন, 
বিভিন্ন স্ব্ুপ্র নুপতি নহে। চেঙ্গিজের পৌহদের মধ্যে 
হুলাপ্ড ও কুখলাই খাব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
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চেতন 

চেতনা কোণও কোনও দার্শনিকের মতে চৈতন্য সম্পূর্ণ 
অনন্য ; সেইজন্য ইহার সংঙ্ঞ। নিরপণ করা অসগ্তব। 
জড়বাদীর মতে চৈতন্য জড়ের উচ্চতর স্তর। চৈতন্থাকে 
কেহ কেহ এ্রব্রূপে গ্রহণ করেন, কেহ-বা ইহাকে নিক 
গুণরূপেই গণ্য করেন। 

আত্মা ৰ৷ মনের স্বরূপ চৈতন্য | জাগ্রত অথেও চেশন 
শন্দটি ব্যবন্ধত হয়। সাংখা-র্শন অন্গসারে একমাস 
পুরুষই চেতশ ; মন, অহং ও বিভিন্ন ইঞ্জিয়াদি প্রকৃতির 
পরিশামমান্। বৈধাস্তিকদের মতে ব্রদ্ছই একমাত্র চৈ ৩ঠা- 
স্বরূপ এবং পন তখ। 

পূবে মনোবিজ্ঞানে মন বলিতে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ, 
কল্পনা, জ্ঞান ইত্যাদি চেতপক্রিয়া বা ঘটণ।ঞমই বুঝাইত। 
অর্থ মন ও চৈনন্য সমব্যাপক অথে গৃহীত হইত। 
মনঃসমীক্ষা বিদ্যা মতে মনের বিস্তার চৈতন্যের তুলনায় 
ব্যাপকতর ; সংজ্ঞান (কন্শাস) স্তপ্ন ব্যতীত মনের আরও 
ছুইটি স্তব-_ আসংজ্ঞান (প্রিকন্শাস) এবং শিজ্ঞন (আন্- 
কন্শান) রহিস্বা্ে। নিজ্ঞন স্তরের বিস্তার ৪ গভীবতা 
সবাধিক। ইচ্ছ! ও অভিজ্ঞতার বিভিন্ন যোগাযোগে চৈতন্তের 
বিষয় এক স্পু হইতে অন্য স্তরে নামিরা মায় না উঠিয়া 
আসে । অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী ১৩গের নিরবচ্ছিন্নতায় 
বিশ্বামী ১ চৈওন্যকে তাহারা গ্রবাহবূণে করন। কবেন। 

চৈন্তের সাহাম্যে মানুষ শুধু যে জানে তাহাই নহে, 
প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মন্রমিক পরিম গুলের সহিত নিজের 
সমন্বঃ়সাধনেব ও চেগু! কবে। 

তঞণচন্দ্র দি, 

চেতনা প্রবাহ গীম অম কন্শাপনেস। বতমান শহরকে 
দ্বিতীয় দশকে ঈ রেজী উপন্যাসে প্রবরতিত একটি নুতন গণ্- 
ধারা । যদিও হুক্ম বিচারে ডনথি রিচা ঙসন (১৮৭৩-১৯৫৭ 
খ্বী), লেন্স জয়ম (১৮৮২-১৯৪১ শ্রী) এবং ভাজিনিয়া 
উল্ফ ( ১৮৮২-১৯৪১ গ্রা) প্রমুখ ই্পন্তাসিকের রচনায় 
চেতনাপ্রবাহ এবং ভাবানসঙ্গ প্রবাহ এই ছুই রীতির পার্থকা 
করা যাইতে পারে, "তবুও ভাহাদিগকে সচবাচর চেতনা- 
প্রবাহীধারার উপন্য।সকাপ বশিয়াই অভিহিত করা হয়। 

চেতন! যে প্রবাহুন্ববপ এই ধারণার জনক মাকিন 
দার্শনিক উইশিয়ম জেম্ম (১৮৪২-১৯১৪ শ্রী)। ফরাসী 

দার্শনিক 'গাণি বেয়ার্গঅঁর ([7001013015500, ১৮৫৯- 

১৯৪১ শ্রী) রচনাতেও এই ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া মায় । 
এই রীতিতে রচিত উপন্যাম সাধারণতঃ ঘটনা এবং 

চরিত্রের প্রত্যক্ষ বর্ণনা! এবং বিশ্লেষণ পরিহার করিয়া 
থাকে । ঘটনার স্বান অধিকার করে স্বতি, চেতনায় 

চেদি 

প্রতিফলিত চিত্রন্বপ, চিন্তা এবং অগ্ভব , চরিত্রের ভূমিকা 
গ্রহণ করে ভৃতভবিষ্তাতে মগ্ন চেতনাখণ্ড। স্বভ।বতঃই 
উপন্তামগ্ডপি কাব্যময়। 

ইংরেজী উপন্যামে এই ধারণা প্রথম প্রয়োগ আমরা 
দেখি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ডরথি বিচার্ডগনের 
“পয়েণ্টেড রূষস' উপন্যাসে, যদি৭ জেমম জয়স ইতিমধ্যেই 
'ইউশিসিপ, লিখিতে শুধু করিয়। ধিরাছেন। জয়স এই 
প্রকার রচনার প্রেরণ! পান আনুমানিক ১৯০৭ খ্রাষ্টাবে 
পাখি শহরে, এছুয়ার ছুর্জাদ] (১৮৩১-১৯৪৯ খ্রী)-বচিত 
উপগ্যাস “পে পরিয়ে ম কূগো? পাঠ কিয়া 

ধাহাপা ইতরেজী চেতণাপ্রবাধা উপন্তাসের সহিত 
পরিচয় পা করিতে চান হাহাদের পক্ষে অবহাপাগ্য : 
ডএখি গ্িচ[ডপনের উপগ্াসমাণা 'পিল্গ্রিমেঞ্, ভাজিনিয়া 
উল্ধ-পচিত গ্য ওয়েভ ৪ মিসেস ড্যালোয়ে' এবং 
জেমস জয়স-বচিত ছউ।লমিম? | 

উপবি-উক্ত ইঈপগ্যাকদধের প্রথম পর্তী লঙ্তব 5, 
লবেন্স স্টান্ন (১৭১৩-১৮ শ্রী) বাহার থটিঈাম আাঙি? 
উপন্াসে ছুট শহাবিক বসর বে চেতনা গবাহের ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়। অপেক্ষারুভ আরনিক পুপগ্বীদের মধ 
মাকিন ইউপগ্ভাপিক হেণগি জেম্ল ( ১৮৪৩-১৯১৬ শ্রী) 
অগ্রগণ্য । উন্তরস্থতীদে বিশেষ উদেখ শিবর্ক ১ অন্তত 
মুশক অধিকাশ 'আাবনিক উপগাসেহই চেঙনাপ্রবাহী 
ধগার প্রঙাব সুষ্পষ্ঠ। 'য়ুস, জেমস হ। 

দ্র ৬, ৮৬৬6)০1, 11040111 চ1511010, 4180 001191 

16501, 01156 5১10১, 19171010191; 0, 

[101001)1)005, 9৮501710 ০0750101151655 11) 1156 
11001) 10041, 1,09১ £06015%, 1955. 

[পরান চোপাধায 

চেদ্দি প্রাচীন ভারতের একটি জনপদ ও জাতির নাম। 
খগবেদের একটি স্রোতে চেধি ও "ঠাহাদেণ গাজা দান- 
শীলতার ভূঘ্সী প্রশংসা আছে। গৌতম বুদ্ধের সময় 
অথ1ৎ খ্রাষ্ঘপুব যষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে যে ষোপটি 
মহাব্ণপদ (অর্থাৎ প্রপিধ। বাজ) ছিল চেদি তাহার 
অন্যতম বলিয়া বৌদ্ধগ্রন্থে বদিত হইয়াছে। বঙমান 
বুদ্দেলখণ্ড অঞ্চলে যমুনা নদীর শাখা শুক্তিমতী ( বতমানে 
“কেন? নামে পরিচিত ) পদীপ তীরে এ পামে (পালি 
সোতংথিবতী ) নগরী চেদির খাজধাণী ছিপ। মহাভারতে 
চেদিরাজ শিশুপালের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পুরাণে 
চেদ্দিরা যদুবংশসন্ভৃত বলিয়া! বর্ণিত হুইয়াছে। পৌরব- 
ংশীয় থাজ| বস্থ চেদি রাজ্য জয় করেন এবং বিস্তৃত 
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চেন্চে 
সাম্াজ্যের অধীশ্বব হন, এইজন্য তিনি 'চৈগ্োপরিচরঃ 
নামে খ্যাত হশ। কলিঙগের বিখ্যাত বাজা খারবেশ 
(শ্রষ্টপূর্ব ১ম-২য শতাব্দী ) চেধিবাজবশীষ বলিষ। 
পরিচিত। ২৪৮ ৪ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতে মে একটি 
নতণ অব প্রচপিত হব তাহা কলচরি ও চেদি অধ 
শামে পবিচিত ছিপি। পপবতী কাশে বিখাও বপচপ্সি- 
ব শা বাজগণ চেপি রাজাকে কেন্্র করিযা এক পবাক্রান্ত 
সাআাজ্য প্রঠঠিত করেন । এই সাম।জ্োর বাঙ্গধাণী ছিল 
বিপুরী। ৩৩ বাঙগবশেব পিপিতে ব্যবদহ এব চেগ ধেশে 
প্রচলিত খণিযা লিখিত অন্দ এই উশুধ নামে পনিচি 5। 
কণচুবি বাঁঞজগণ পুরাণোঞ্চ প্রাচীন হৈঠয ব শীষ বিয়া 
দাবি করিতেন এব চেপিব অধর বিয়া পরিচিত 
ছিলেন। কিলচুবি? প্র। 

বাম ১ম মন্দার 

চেন্চু চেন?গণ 'অন্দ ?পেশ্বপা শা এনাকার অধিবাসী । 
-৯৪১ গ্রষ্টাব্দের শাদম্মাব শ্টধাণী সমগ্র মাদ্াজ এব 
হাম্দরাবাদে 'চনঢগণের সখ্য মোট ১২৮৬৮ জন। ইহাবা 
খপক1৭) পাবা » বুঝি কেশ | আঅনণোর মবে। পানীয় 
জলেব উতদেপ মনিপণ ইহাদের গ্রাম্শি অবস্থিত। 
সাধারণতঃ টিন হই ন দশটি বক্যা গৃহ লইযা চেন 
গাম গঠিত । বাশ, খপ) পানা হন্।াদির দাব। ইশাবা 
গোণাঞ্তি [টিব শিমাণ করে। বটিবের অভ্যপ্তবে একটি 
চপ াকে। চিনচদের কিখদ শ খাছ স গ্রহের জন্য 
যখণেতব এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে হ্রমণ কবে এবং 

কএণ? পণ গুহাব কখনও বা লতা পালাণ দ্বাবা সচিন 
বটিএ সধৃশ আবামে দিন যাপন কবে। 

যেসকশ চেপে গ্রামে বাস করে হাহাব। পাহাড়ে 

জুখ চাষ, ছাগশ মহিথাপিব প্রতিপাণন ও ছুধের ব্যবসাষের 
দ্বাথা ধিশাতিপাত কবে। তাহারা স্থানীম বেশিযাধের 
মাখামে মধু) খড়ি, বণজাঁন বশমূল ইত্যাদি ব্যবসা 
করিয়া থাকে | চেনছণা গ্রাম হইতে জীর্ণ বদ্ব স গ্রহ কবিখা 
পড্দর! শিবারণ করে । পরিঝারগুলি গামী শ্বী ও অবিবাহিত 
পুত্রকন্ত। ইয়া গঠিত। কয়েকটি পবিবাঁর লইয়া একটি 
স্বানীঘ সংস্থ। গঠিত হয। গ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বিবাহেব 
পর স্বামীর গৃহে যায । কোনও কোনও ক্ষেতে স্বামীও 
দ্বীব সহিত বদবাম করিতে আসে। ইহারা মৃতদেহ ইগতে 
প্রোথিত করে, তবে ক্ষেত্রবিশেষে দাহ কবিঘা থাকে । 
দশ দিন মের অশোৌ৯পাপনান্তে শেষের দিনে পেড্ডা- 
ডিনাপ" বা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। 

শিকারের দেবতা গ'বলা মাইসামা' আকাশ-বিহারী 

চেখ্বাৰ অফ কমাণ 

“গভন্তর। ইন্ঠাপি বিতিনন দেণ দেবীন অস্তিত্ে ইভার] 
বিশ্বাসী । চেন৮্-সমাজে পুবোহিত ন।ই, পরিবাণ্রে বতা 
দেব দেবীর পৃজার্চশা কবিন| থাকে । অন্ধ ন্থে উ্ভাদে 
যথেঃ বিশ্বাদ আছে । 

নিশা ব্ন্দাপবায় 

চেনাৰব চন্দভাগা এ 

চেভিশেগ, পাফনুতিই ল্ভেভিচ, (১৮২১ ৯৭ খা) 

বিখাত কশ গণি 2৫ | বোবোভজ শহগে চেডিশ্েরু 
পন্স হখ। মঞ্ধো বিশ্ববিগ্ভালয়ে তিশি শিক্ষা সমাপন কবিরা 
সেণ্ট পিঢাবুগ বিগ্ক্গ্ভাপষে অস্কশান্ত্েধ অলাপক নিএক্ত 
হহণাছিপেন। পলণ্চনের পয়।ল তোসাহটি এব স্ান্সেন 
বিশিন্ন সস্থাব দ্বারা চেভিশেভ সম্মান 5 হন) মোপিক 
সখ্যাষস্ক্রান্ত গবেবশাব জন্হ ভাঙার স্বাধিক খ্যাতি। 
হভহ1 ভিন্ন খিপিধ প্াশিসমুহের বিহিন্ন কপ, স্মাধলন ও 
সঙ্গাবা ার বিতিন্ন সদ, ভৌগোশিন মানণ্চিত্র অস্কনেক 
পপি) আৰঙন বাহির করিবাব কঙবগুশি স্থুত্র, 
পাঃপবাপাচাকা বা শাখাব। এর কৰ্পর্ধতি এব বতব গুলি 
দস দোগে সবলটখিক গঠি হট করিবার পঞ্চ *সন্বদ্ধে 
তিনি নাণা গবেধনা করেন। 

১৮শাভছশ্নে 

চেম্বার অফ কমার্স টিক স্। শি শাণিজো 
শিযোলি৩ প্যণসাণীসম্ দাষের ক্কাধবঙ্গার হেচ্ছাযূলক 
ফৌথ প্রতিষ্ঠান। বনিক পথের প্রধান উপেশ সু্গগত- 
ভাত দেশের শিপ ধাণিক্গোর প্রনাবে ৪ উন্নটতলাধনে 
সাহাধ্য কর। এব” সঘেব মভাগনের বাাবগাখিক গার ক্ষায 

ফহাঁত। করা। মনাখাঅগন বদিক-স খে উ.পশাবহহ £তি। 
পুথিবীব প্রায় সকন উদ্নত ৪ অঙ্তনূত দেশেই এইজা শীয 
একাধিক বণিক মঘ বওমান। বিতিন্ন দেশের বশিক- 
সখণ্ডলি সএকারি স্বীকৃতি পাইয়া থাকে । 

১৮৩৩ গ্রাগ্রা্জে ঈন্ঃ ভওিয়। কোম্পানি ভাতে বাবসাম 
“টাইযা “ইলে ই ওবোপ'য খণিকগণ তাহাদের ব্যাবমামিক 
স্বাথবক্ষাথে ১৮৩৪ গ্রষ্টাকে কলিকাতআাষ &খম বণিক সংঘ 
স্থাপন করবণ। ১৮৫৩ খ্রীষ্টা্ হইতে ইহা বেঙ্গল চেম্বাব 
অক কমাপ এই নাম গ্রহণ করে। ১৮৩৬ খ্রাগ্ভাবে মাহান 
৪ বোস্বাই শহণেও ইগুরোপীয ব্যখসাথীগণ ঠক অন্ুকপ 
বণিক সংঘ স্থাপিত হয। 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাকে ভারতীয় জাঙীম কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয এবং এ বত্মবেই ( ১৮৮৫ শ্রী) 
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চে 

ক্ষুদ্র শহর কোকোনদে নেটিভ মাচেন্টস ঠেগ্কাব নামে প্রথম 
ভারতীয ধণিক-সংখ স্বাপিত হন। পখখতী কালে এই 
সংঘটর নাম হক গোদীবরী চেষ্ধার অম কমার্স। আদি 
প্রতিষ্ঠান হইলেও এই বণিক-মংখটি উওবকানে বিশেষ 
খাতিণাভ কবিতে পারে শাহই। ১০৮৭ শ্বীষ্টাঝের 
২ ধেক্গারি কপিকাতায় গ্বাপি 5 বেঙ্গ | গ্রাশগ্তাণ চেম্বার 
অফ কমার্গই প্রঞতাক্ষে প্রথম গুক্ষত্বপুর্ ভাবতীষ বণিব- 
সংঘ। ইহা খঙমান নাম বেঙগগণ জাশন্তাল চেম্বার অক 
কমার আগ ইতাও্র। দেশীয ঝবসাধ'গণেব ব্যাবসা়িক 
দ্বর্থন রক্ষণের উদ্দেশো «ই প্রতিচানটি হাপত হয়। 

১৯২০ গ্রাগ্াদে হঞ্বোগব ব্যবসাধীগণ ভাবতে 
"াহাদের বণিক সংঘগ্ুশির কেপ্ীখ প্রণ্ঠািণ আসো 
সিষেঢেড চেগ্বার্ম অণ কমন অক ইণ্ডিব। আগ সিলপোন 
স্থাপন করেন। ১২৩২ খ্রীঞ্ভার্দে সিখোন ৮্ছোর অফ 
কমারেব পৃথক বরণেব 44 ইহার শান হয আপোসিযেটেড 
চেঙ্গার্ম মথ কমার্স অণ1৩ ইডি | হহাব কাঁখলথ ব "মানে 
কলিকাভাম বেক্গণ চেত্াৰ আ কমাপের ধপুবেহ অবস্থিত। 
ভাবতী৭ খণিব সখণ্ডলিব কেন্দ্রীয় প্রত্গগাণ 0ডাবেশন 
অথ ইগ্তথন চেঙ্গার্প অথ কহার্স আও ৬গ্রাপ্ধু ১৯২ 
শর্টা্ধে দিলীতে ধাপিত হব | ১০৭ এ্রীই ঝে ম্বাধীনতা- 
শাভেপ পর ভারতীয় ধাশক ম খগুলির ঠাক] বগা শে 
বুদ্ধি পাইযাছে। 
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শগ্রিত্রও সম্ধ।র 

চের কেরশ দ্র 

চেরাপুঞ্জী আসামেব 'স যুণ্ত খাসি ও জনস্তীয়া পার্বত্য 
জেলাব অস্তগন্চ একটি থানা ও গ্রাম। চেরাগ্রাম 
(২৪০১৫ উত্তর ও ৯১০৪৭ পূব) শিন* মালভূমির 
দক্ষিণে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রা ১৩৫৮ মিটার (৪৪৫৫ ফুট) 
উচ্চ চেরা মালভুমির উপর অবস্থিত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাের 

চেবাপুণ্ধী 

আদমশুযার অনুসারে চেরাপুগ্তী থানার আয়তন প্রায় 
২৮৭৫ খর্গ কিপোমিটাৰ (১১১৭ বশ মাইল) ও 
জনসংখ্যা ৯৯৬২৯। এখনেই পৃথিবীর মধো সবাধিক 
বুষ্টিপাঙ৩ হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাদদে এখানে প্রায় ২২৬২ 
সেক্টমিটাণ (৯০৫ ইঞ্চি) বৃষ্টপাত হইযাছিল। সাধারণতঃ 
বাখসধিক গঙ বুষ্টপাত ১০৭৬৫ লেট্টিমিটার (৪২৬ 
ইঞ্চি)। কোন কোনও৪ সময়ে ২৪ ঘণ্টা ৭৬-১*২ 

সেন্টিমিটার ( 5০ ৪০ ইঞ্চি) বুটটিপাত হয। দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌস্বমী বাঘু পুব বঙ্গ ও শহটের উপর দিযা প্রবাহিত 
*ইব] গগাৎ চেবাপুঞ্জী মাপমিতে বাধাপ্রাপ হাতেই 

বাবিবধণ হখ। বর্ধাকালেই চেবাপুগ্কীতে অধিক বৃষ্টপাত 
হহগাথাক। শীওকাশে বুটি পাধ হয় না। 

পব পািস্তানের শহর সমড়মি হইতে চেএা মান্ভুমি 
ধাদাভা ব ডঠিবাছে। চেবাপুকী 5 শার্ববস অঞ্চল 
গধাণতঃ শিল শিখাখ গঙিঠ। "দ্ুপর্ব শিৎঃশস যুগেব 
বেশপাখদ ও কনাণানা/ট »র বহিখাছে » এই সবের 
ধনে হানে কমলার পদ শ্তব আছে। গাচীণ শিলাস্তর 
ও ঝিটেশন মুগব শিনাস্ণ তেদ ক্িখা লাপন্ট শ্রেণী 
শিল। পবে উঠিষাছে। চোাপুশীৰ নিকটে কৰেকটি 
»প] পাখাবণ গ্রহ] আাণে | গন্ধ) শী» শিবঢবএ বিভিন্ন 
লধীন আ1% খাত চেবাপুধীর থাকধন বুদ্ধি কাপয়াতে। 
শহবেব অল্প [শন শুশ্তহ ও প্রান ৫ কিলেনিগর (৩ 
মাইপ ) পশ্চিম শাহকাশিকাহ জাপ্রপা ঠ বিথাত। 

পুর্ব চেণ।পুপী হব পি খুপ্ত খাসি ৪ জয়গীদা পাবতা 
ণশাব প্রধান কাধাশখ ভিশ। ১৮৭৪ খাগ্ছান্দে জেলাব 

মদ] দপব শিল শহরে শ্বানান্তপিত হহাথাঁছে। চেরা 
বাজারকে কেন্দ্র কবিষা ছেবাপর্গী গ্রামটি গা! 
উঠিখাছে | ইঠ1 ৫৩ বিলোমিঢার (৩৩ মাইল ) উবে 
অবস্থিত শিশং শহরের সহিত সবখ$তে ব্যবহাগের 
উপযোণা পাক। রাস্তার দ্বাব। সংযুস্ত। চেরার বেলে 

পাখর হহতে মুখশল্প ৪ কাচশিপ্লের প্রয়োজনীয় বাচা মাল 
পাখা যাখ। দৈনিক প্রার ২৫৫ মেটটিক চন ( ২৫৭ টপ) 
সিমেন্ট উতপাদনক্ষম একটি কাধখানাও এখানে আছে। 
চেখাপুগ্গীতে বঠমানে ওয়েল্ম মিশন থিপজিক্যাস 
কলেজ) মাধামিক ই রেজী বিগ্যাণয ও বাষকুষ। মিশন উচ্চ 
বিদ্ভালপগ আছে। 

দ্র 21617116101 0৫206€. ০0) 11708, 5০] 
06910, 1908, 2 [ন্, 081186110 027545 ০7 

17776 1961: 455৫1001016 10175712771 11115, 
(340330, 1965, 
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চৈৎ সিংহ 

চৈ সিংহ কান বা বারাঁণসীর রাজা চৈৎ সিণহ প্রথমে 
অযোধার নবাবের সমস্ত ছিলেন। অযোধার নবাব 
আসফুদৌন্ন। ১৭৭৫ গ্রীষ্টান্ে এই বাজ ই'বেজ গভর্নমেন্টকে 
দান করেন এবং ইহার বাজ] ৮২ সিহ নির্ধারিত বারিক 
করদানেব অঙ্গীকার করা উনি ইরেজ সরকার-ক €ক 
স্বীয় পদে গ্রতিষঠিত হন। কিন্ধঈ বেঞ্জ গভনব জেনাবেশ 
ওযাধেন হ্েগ্টিস (১৭৩২ ১৮১৮ খ্রী) অর্ধাভাবে চৈথ 

সি'হের নিকট ম্মতিরিঞ কর দাবি কারন এবং তিন 

বৎসর পর্যন্ত চৈৎ সিহ এই ঢাকা দেন। কিছ্ত চত্র্থ 
বৎসরে হেগ্ংস এই অঙিবি*্ টাকা ছাডাও পাৰি 
করিশেন যে ৮২ সিহুকে ণকদণ অশ্বাবোহী সেনা 
দিতে হইবে। ণহ পাবি মিটাইতে বিণন্ধ হয এব এই 
অন্গুহাতে হেট স ৮২ দিহকে পাশ লক্ষ টাকা 
জরিমান। করেশ। ওই টাকা আদায় করিবার জন্য 
হে্ট"স বারাণমীনে যাইযা ৫৮২ সি হকে চাহার গাপন্দ 
বন্দী কবেন (১৭৮১ শ্ী)। ইহাতে জনতা বিশেন 
উত্েছি৩ হয এব" গঙ্গাণ অপণ গারস্থ বামনগবর হইত 
বৃহ মশস্ক 751 শদী পার হইখা ই রেজ সৈন্যকে মাকমণ 
করিযা বিধ্বস্ত কবে। ২ মিহ পলাউগা যান। 
ই রেপ সৈগ্য রামনণগণ আক্মণ করিখ| বিশ্ষে ক্গনি গ্রস্ত 
হয। তেও স প্রাণভষ ঢুনার ছর্গে আশ্রধ গমন বেন । 
চৈৎ সিহেখ সৈন্য্ন বন শপ্জিতে নাণ স্ানে যু কবে। 
কিন্ত বরে মে উ ব্জবা ঠচৈৎ সিহেখ ঠিতটি প্রধান 
তগ দন কবাণ [শা পলাহন] পরবে দাশিণাত্য, পাব 
বেও্খা ও বৃন্েল্খণ্ডে এব অবশেবখে গোবাল্বর গে 
আধ গহণ করেন । উঠিমপে। অশোধ্াা * বিহাবের নানা 
স্বানে বিত্রোহেব শাগ্তন লিমা নগে। বের বছমেকজন 

বাজাও ইংবেজেব বিক্ুঙ্গে ষডযন্ব করেন । ইহাঁণ সহিত 
চৈ সিহ্র বিদোচ্ছের কোনও যোগ ছিন কিনা সঠিক 
বল। যায না, কিব্ব ভ্রেজেব অসষ্ঠোব অগ্রাহ্থ বখিয়া 
মারাগারাজ সিক্িমা চৈৎ মিহকে আশ্রয় দেন এবং 
ম্ৃতাকান (১৮১০ শ্রী) পথস্ত &৬ পিহ সপবিবাবে 
গোয়ালিয়বে ছিলেন । 

»মখচনা মামার 

চৈতন্চরিতাম্বত কৃধদাস কবিবাজ দ্র 

চৈতগ্াদেব ( ১৪৮৬-১৫৩৩ শ্রী) গৌভীয বৈষ্ণব- 

ধর্মের প্রবরতক। ১৪০৭ শকাবেব (১৪৮৬ গ্রী) যাল্সনী 
গ্রহণ-পুর্ণিমার সন্ধ্যাকালে নবন্ীপে জন্ম । পিতৃ নাম 
বিশ্বস্তর। সন্গ্যাস গ্রহ করিলে নাম হয শু$ফটৈতন্য, 

চৈতগদেব 

ক্ষেপে চৈতন্ত । অদৈতপঠী সীতাদেবী নবশোতকের 
বূপলাবণা দেখিযা ডকিনী শাকিশীর বুদুষ্টি-অংশঙ্থায় 
ইহাকে “নিমাই” ( অর্ধাৎ নিমের মত তিক্ত) শামে 
অভিহিঠ করেন। বানো তিনি এহ নামে এব পব্ব্গ 
কালে নিমাই পধিও শাছে প্রসিদ চন । ভিজ্গণ ভীহাকে 
62৬ 2 মিহাপ্রছ বলিষা৭ আভিচিন বন্নে। ইহা 
ছাড| দ্রেলাবণ্যের জন্য ঠিনি “গেব গোরা, 
গৌবহবি” প্রক্নঠি নামেও গপিদ্ধ হন। ভাব পিন 
নাম জগন্নাথ সিএ, পদবী পুধশর। মালা নীলার 
চথ্বঠাঁ কলা শচী দেবী । পগন্নাথের পিশা উপেন্ছ 
চিশ্রের 'নবাস ঠিশ শ্রুহটে ১ জগন্নাথ গক্গাতবে নবদীগে 
বাস কবিঘাছিনশন। খন শহটু হতে আগত মহাশণিত 
৪ পনী আসত চান শান্তপুনব পাম কবি] অধ্যাপনা 
৪ বৈষ্ণব শাসর চচা পব্ি*ছিলেন। হলি অগন্নাথ 
মিভেব অভিভাবক ম* ছিলশেন। টনের বস যখন 
ছয সাত বৎসর, হন অগ্রজ খিশ্বন্ধপ গোপনে গৃহতাাগ 
বিল সম্নাস অব্লঙ্গন ববেন ও শিরু পি হন । 

বাখা নিমাহ পর খুবষ্ট ছুবঙ্পনা ছিল ১ কিন্তু 
অধ্ুন বালককে দেখিল লোকে সব বোধ কিলিধা 
যাহ *, ছে ও) পাঠ অথ লকল্তে শিশু শিষাইকে 
দেখিখা পসন্ন হইত । উপনষ্ণ হঙনে বিশ্বজর গঙ্গাদাস 
প্িতেব টোশে একমনে পড়িনেছাশ্প। অভিধান 
ব্যাকখণ, পালা ৪ মল কাব াতপি ননাগাসে ভাবত 

কবিনেল। কিছক'নে পরবে হগন্ন।। চিশ্র পরলোক 
গমণ করিলে মাতাকে সাংহনলা দিঘা শিশ্বঙ্গর 'অধ্য'ন বস 
মন পহিলেন। যখন তহীব বয়স ষেশ হহশ নন 

অং পণ] কলিনে পব বিখাহ কলি মালাৰ পাল্শ্রম 
লাখ কবিতে ঠিনি নাট পহণ কবিঘা সাগান্য গৃহস্থ 
শত মাচাগেব বণনা লম্মিপিখাকে কথা তাক এ মাশার 

সম্মট“ঞ্মে শনাডদগবে পিবাহ করিলেন । উতিশপে বিশ্বস্তর 

ম্মপাষধন শেষ কবি" অধ্যাপণ। স্ব করিযাছিস্লন। 
মুকুশ সঞ্তযেব বৃহ চতীমণপে তিনি টোল খালা “বশাপ 
বাাকরণ" পডাইজে লাগিলেন । মুবৃন্দের প্ুঘ পুকমোতুম ৪ 
পাতে লাগিল । ইনিই বিশ্বঙ্গবেপ ছালগণের মধ্যে শ্রেষ্ট 
হিশেন। কিছুগিন নবদ্ধীপে পড়াইবার পর শিনি বিঙ্গদেশে। 
অর্খা পূব বঙ্গে এবং পিতৃভূমি শহটে গিধা কিছকান 
বিছ্বা বিশরণ করেন । “বঙ্গদেশে ভ্রমণকালে তিনি ভাহার 
প্রথম অঠবক্ত ভক্ত লাভ করেন। ইহাব নাম তপন মিশ্র । 
তপন মিশ্র বিশ্ববের সঙ্গে সপবিবাবে নবখীপে চলিযা 
আধিতে চাহিলে বিশ্বপ্তর তাহাকে কাশতে যাইতে 
উপদেশ দ্েন। সন্যাসের পর কাশীতে গিধা ১তন্ত এই 
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চৈতন্তদেৰ 

তপন মিশ্রেব ঘবেই ভিক্ষা নির্বাহ কবিতেন। হাবই 
পুত্র রঘুনাথ ৬ট চৈভন্যের বিশেষ গ্রীতিভালন হইয়াছিপেন। 

কয়েক মাস পবে বিশ্বস্থব নবীপে প্রত্যাবঙন করিয়া 
শুনিলেন যে তাহার অশ্পন্থিতিকালে লক্ষ্মীপ্রিযা সর্পদংশনে 
প্রাণত্যাগ কবিয়াছেন। কাহার ঘরেখ টান এমশঃ কমিতে 

পাগিল। এবার শচীদেবী বডলোক সনাতন খাজ-প্িতেখ 
স্ন্দরী বয়স্থা কন্যা বিষুপ্রিযা সহিত পুজেব বিবাহ 
দিলেন। 

বিবাহের কিছুকাল পবেই শিশ্ন কয়েকজন হাত্র- 
শিষ্যসহ পিতৃপিয়া কবিতে গঙ্ষাীব-পথে গষাষ যাত্র। 
কশিলেন। ভাগনপুণ হইয়]। তিনি মন্দাবে গেশেন এবং 
মপন্দশ দর্শন কর্ঘা পুনপুনের পথে গয়ায় পৌছিয়। সমস্থ 
তীর্থকুতা কবিলেন। এইখানে তিনি ঈশ্বব পুরীর নিকট 
দশান্দর গোপাল-মন্ছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পবম-ভাগবত 

একীান্ত-ঈশ্ববপ্রেশী মাববেন্ছ্র পুরীর প্রধান ও প্রিয়তম শিগা 
ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা] গ্রহণ কবিবাপ সঙ্গে সঙ্গে 
বিশ্বস্বেধ চবিন যেন বাশাইফা গেল। নিনি পিপি 
প্রাবনে যেন দিশাহারা এ উন্মাদগ্রায় ভইয়া গেলেন। 
বিশ্বস্থব বৈছলায ইইউ] শবশীপে ফিবিলেশ। কিন্ক ষে 
মানুষটি গিষাছিলেন তেঠনটি ফেবেন নাই | 

অনেক কাল মাগেই শবদ্ীপে একটি ঈশরপ্রেমী 
বৈধবনুগ'গী গডিযা উঠিযাছিল। এই গোচীব মধ্যে প্রধান 
ছিলেন তিন জন _ আটছিত আচার, হবি।স (যাহার জন্ম 
নসশমানব নে) এব শুবাস পথিত (খিশ্বছগরের অভ্যস্থ 
হিতৈধী গঠিব্নো)। আর ছিপেন সথুকগ গায়ক সুকুন্দ 
দু, বাসের "ণ ভাই, মুবারি গ্ুপ, স্দাশিব পি, 
শুরান্বর বঙ্গচাবী উঠাদি। গঙ্গাতীবে শুরু'গব ব্রদ্মচাবীর 
গৃহে একদিন তারা বিশ্বস্তরেব ভগ্তিবিহবলতা দেখিযা 

চমত্কুত হইলেন। বিখস্তব মধাপনণা ছাডিশেন এব, 

ছাব্রাশযছ্েব এই পদ গাঠিযা সংকী $ন শিক্ষা দিশেন_- 
হবি হ্রযে শমঃ কুষ। যাদবায় নমঃ | গোপাল গোখিন্দ 
রাম এমধুন্দান ॥? 

এদিকে হবিসকীতন দিন দিন জমিতে লাগিল। 
সন্ধ্যার পব প্রথমে নিজগুহে, তাহার পর শ্রবাস পথিতের 
বাড়িতে সারাখাি ধনিয়া কষ্চকথা। ও ন।মলণকীর্তন হইতে 
লাগিল। মবাগ্ছিত লোক এডাইবার জন্য বে খিল পাগ।নো 
হইল। ইহাতে কেহ কেহ এই নুতন বৈন্ণব-গোঠীর 
বিরুদ্ধবাদী হইতে লাগিল । এই সময়ে অবধূত নিত্যানন্দ 
নবদ্ধীপে আসিয়া বিশ্বস্থর ও ঠআাহার অনভগত বৈষ্ণজবদের 
সঙ্গে মিপিত হইলেন । অদ্বৈত সপরিবারে নবদ্বীপে 
আসিঙ্কা মিপিলেন। এইসঙ্গে হরিদাও যোগ দিলেন। 

চৈতন্যদেৰ 

বিশ্বস্থরেব অন্তরঙ্গ পরিষৎ সম্পূর্ণ হইল। প্রতি রাত্রে 
সংকীতন শ্রাবাসের গৃহে, কোনও কোনও দিন তাহার 
মেসো চন্দ্রশেখর আচার্ষেব গৃহে, কোন? দিন বা নিজগৃহে। 
একদিন বিশ্বস্তর যখন ঈশ্ববভাবে পূর্ণযাত্রায় আবি 
তখন ভক্কেরা বিখন্তবকে দেবত্বে অভিষিক্ত কতিয়! পুজা 
করিলেন। 

অতঃপর তিনি জনসাধারণকে হরিনাম গ্রহণ করিতে 
উপদেশ দিবার জগ্য নিঙানথ ও হিদাসগ্রমুখ শক্তগণকে 
প্রেরণ কবিশেএকদিশ ঠাহারা ছুমঠি ছুরচার মদ্যপ ছুই ভাই 
জগাই « মাধাই (নগরকোতোবাল )-এন সম্মুখে পড়িয়! 
লাঞ্ছিত হইপেন। নিঙ্যাণন্দ শাবীবিক আখাত পাইলে ও 
প্রথমত ৪ হরিনাম-উপদেশ ছাডিলেন শা। ইহাতে 
মদ্যপদেব নেশ। ছুটিযা গেপ এবং ঠাচাদেব জীবনপাবাও 
সেই হইতেই পা-্টাইমা গেশ। এই ঘমনায বিশ্বের 
গ্রতি্ঠ। খাডিল। বিশ্বগ্থবু সন্ধ্যাকাসে ঘরে ঘরে শাখ-খন্টা 
বাঙ্গাইশাহবিনাধ-কীতওন চবিতে নগবেব লোককে সঘশোধ 
করিলেন। ইহাতে বিপেখীবা (বিশেখ কবিঘা মূসনয়ানেবা) 
শঙ্কিত হইয়। শবদীপের কাজীব নিকট গিব। শাশিশ করিলে 
কাঁজী নগরে উঠ সকীতন শিষেধ কাবণেশ, কিছ 
বিশ্ব্গৰ এক বিখাট *ল শহ£যা সগ্যাব নবন্ীপে পথে পথে 
শোভাযালা করিয| সংকীঠঙণ করিতে করিতে চলিলেন। 
তাহ[ত শী» হইখা কালী পিলেশ্বাশ হিলিষ। লইলেন। 
নবছীপে বিশ্বগবেব মহিমা পএু পিষ্ট 5 হহল। 

পরিশেবে গগাখম ছাডিযা কেশব ভাবশীর নিকট 
সন্তযাস-দীক্ষা লইতে সংকন্প কর্ন এব মাতৃদ্ব্থকান্ৰ 
বিশ্বঙ্গর বিনষে ৪ কৌনপে মাঘের অন্মটি অহগ। চব্বিশ 
বসব বয়স পূর্ণ হইবাণ মুখে ১৩৪১ শকাদ্দের (১৫১০ শ্রী) 

মাঘ মাম কাটোরাখ গিয়া সন্নাম পহইলেন। সেখানে 
নিশানণ্দ, চঙ্জগশেখব আচাম এবং মুকুণ্দ 1৭ উপস্থিত 
হ্টঘাছিলেন। প্ররু কেশব ভারতী শিযোৰ নাম দিলেন 
শীরফচৈতন্য । অন্যান লইয়া চৈতগ্ত ধিগ্বিদিক-গুালপ্ত্য 
হইলে নিঙ্যানন্দ বুন্দাবনযাব্রাত্র »লে তাহাকে ঠপাইঘা 
দিনদশেক পরে শাপ্ধিপুরে অদ্বৈত আচার্ধেব ঘবে তুলিলেন। 
নবদ্ধীপ হইতে শচী দেবী ও ভক্ুবৃণ্দও আসি মিলিলেন । 
চৈতন্তে ইচ্ছা মগুবা-বুণ্বাবনে চলিয়া যান কিন্ শচী ও 
ভক্তদের ইচ্ছা তিনি নিকটে পুণীতে থাকেন। চৈতন্ত 
মায়ের ইচ্ছা ম।নিয়া পইলেন ও দিনকতক শান্তিপুরে 
কাটাইয়া তিনি গঙ্গাতীর-পথে ছত্রভোগ হইয়া নীলাচলে 
মাত্রা করিলেন। ঠাহার সঙ্গে রহিলেন নিশ্াযানন্ন, জগদানন্দ 
পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত এবং মুকুন্দ দত্ত। মন্দিরে আসিয়া 
দূর ₹ইতে জগন্নাথের মৃতি দেখিয়া চৈতন্য প্রেমে বিহ্বল 

৩৭২ 
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হইয়া পড়িয়া গেলেন। সেই সমমে মহাপশ্ঠিত সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধ দেবদর্শনে আসিমশাছিলেন। তিনি চৈতন্তকে 
নিজগৃহে আতিথ্যদানণ করিলেন এবং এই ভাবুক নবীন 
সন্ন্যাসীকে বেদান্ত পড়াইবাখ উদ্যোগ করিলে ঠচ৩ওন্থ 
তাহাকে প্রভাবিত করিধা বৈষ্ঞবমতাবলম্বী করিযাছিণেন। 

ফান্ধুন মাসে চচতন্থ নীপাচলে পৌছিয়াছিলেন ও বৈশাখ 
মাসে তিনি দক্ষিণ দেশে তীর্থ কবিছে গমন করেন। 
আপালনাথ হইতে যাবা শ্রক্ু করিয়া প্রথমে কৃমস্থান 
( শ্ীকাকুপমেব নিকট ), তাহার পর জিভ নুসিত্হক্ষেত 
( মীমাচণম্ ), তাহার পণ গোধাবরী পাণ হইযা রাজ- 
মন্ত্রীতে উপস্থিত হন। এখানে তিনি «্ডিশার খানার 
প্রাদেশিক প্রতিনিধি রামানন্দ রাষ গোর্দাববী-সানে 
আসিলে তাহার সহি মিলিত হন। বামাপন্দ যে একজন 
পরম ভাবুক বৈষ্ণব "ডাহা সার্বভৌমই চৈতন্টীকে বলিষা 
ছিনেণ। খামাণপ্ধের সঙ্গে ক কায দশ বাত যাপন 
কবিয়] চৈ ঠগ্ অগ্রষব হলেন । মল্লিকাল্ণ তীর্থ, অহোবল 
নুষিতক্ষের হতাধি এব্যাি ভিনি শবঙ্গমে পৌছি্যি! 
চাতখান্তয শা পাবন। এখানে নিনি এক নিষ্ঠাবান 
ভঞ্চেণ হয জ্ম করেন, শাহাব শাম বেঙ্কট ভট | এখান 
হহতে ভিনি খবশও পরতে গেলেন । সেখানে মাধণেন্ছ 
পুবীৰ ণক পর্ধান শি পরমাণন্দ পুবীর সহিত মিলিত 
হন। পবমানণ্া চৈ*নের একান্ত অঠবক্ত হইয়া গেলেন 
এব নী |৮শ খাস ম্গাবাব করিলেন । সেখান হইতে 
ঘুগ্তে দিতে তিনি সেউবল পামেছ। পর্স্থ গেলেন 
এব কখন চেশেব তীর্থমনুত পন করিঞ| মহাবাষ্ে 
কোশশাপুব এবং সেদান হতে পঞ্ধপুরে আমলেন। 

এখানে মাখবেশ্দ পুপীব আর এক শিয়া বঙ্গ পুরী সহি ৩ 
সাক্দাংকাব হইশণে তাভার নিকট অগ্রজ শিশ্বন্ধপেব 
তিরোভাবের স্বাদ শুনিলেন। ভাহাব পর চৈতন্ 
নাসিক প্রভৃতি তীর্থ হইয়া গোদ্বরী ধপ্রিঘা গতআ্বওন 
কবিলেন এবং 'আবাব পামাণন্দে সহিহ মিলিত ভহলেন। 
সেখান হইতে পবীতে বিঝিলেন। তাহার সঙ্গলাতের 
জগ্য রামানণ চাঁপুরি ছাডিযা গিযা পুবীতে শিজগৃভে 
অবস্থিত হইলেশ। খাজা পতাপবদ্রের গুরু কাশী মিশু 
চৈতন্তের অনন্ত হহয়াছিশেন। কাশী মিশরে নির্জন 
বাগান-বাডিতে ৮৪গ্ের বাসা হইন। এখাত ৯ তিনি 
শেষ পর্যন্ত ছিলেন। 

বাজ। প্রতাপরুদও চৈতন্তেব ভক্ত হইয়া গেলেন। 
কিছুদিন পরে পরমানন্া পুৰীও আমিলেন। দামোধর- 
স্ববূপ ও পবমাণণ্দ পুবী এই ছুই জন নীলাচলে চৈতন্যের 
পার্শচরদের মধ্যে সবাপেখা। অন্তরঙ্গ ও ঘণিষ্ঠ ছিলেন। 

ভাঙ৩৫, 

চৈতন্াদেব 

চৈতন্যের প্রত্যাগমন-সণবাদে গোঁডেব স্তক্তেব1! নীলা- 
চণে আসিপেশ। ডাহাদের সকলকে লইযা জগন্নাথ মনরে 
সন্ধ্যার পবে স"কীঙন, গুধ্িচা-মন্দিব-মার্জন, রথের আগে 
আগে টচৈভন্থের ও গোঁভীয় বৈষুবদ্দাযের নৃ-তাগী তথাস্ 
ডিশ! দেশকে ও মাতাইয। তপিল। আান-যাত্রার পুে 
আসিযা রথযাত্রার পর গৌডীঘ ভক্তের। প্রত্যাবতশ 
কবিশেন। প্রতি বদর গৌডীযদের এহপ গমনাগমন 
হই হব্দীস ঠারুর আসিয়া 'মাব ফিবিধা। গেলেন ন1। 
চৈতন্য ভাহার সব ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন এব" নিজে 
হার 'তবাবখান করিতে পাগিলেন। চৈত্নাদে মাভাকে 
৪ পহ্ীকে ছাডিবা আসিয়াছিপেন, কিন্তু এই সর্বত্যাগী 
সবসহ নিংম্ব মহত্বম মাহ্ধটির ভাব সন্গেহে বহন 
করিমাছিলেন। 

নীলাচলে ঢইটি র্থষাত্রা উৎসব কাটাইয়া চৈতন্য 
বিজষা দশমীর দিনে (অক্টোক্ন ১৫১৪ শ্রী) মথরা 
বন্দাবনের উদ্দেশ্যে গৌদ অভিহাখ মানা করিলেন। 
তাহার সঙ্গে ছিলেন পরমানন্দ পুরী, দামোদর ্ব্ধপ, 
মুকুণ দত্ত, হবিদাম ঠাকুর ইত্যাি বরেকজন মুখ্য ৩ন্ত ও 
অন্তান্ শোক। নিত্যানন্দ "আগেই গৌডে চপি'! 
গিধাছিশেন। *ভিশা গাজোর সীমান্ত পর্বন্থ স্ববপথে ৪ 
গৌডেব বাদশার অধিকারে নদীপথে অগ্রসব হইলেন 
এবং পিগুণ্দা নৌকায উঠিপ্রা ভাহাবা পানিাটিতে 
নাখিলেশ। সেখান হইতে স্থলপথে কুমার্হট্ট ৪ ফুলিযা 
হইয়া শান্সিপুবে আসিলেন। শচী এবাপ৪ «খানে 
আমিখাছিশেন। সেগান হইতে গৌঁডের পিকট রামকেশী 
গ্রাম উপস্থিত হইশে রাজমস্্ী সাকর চলিক? সনাতন ও 

তা" ভাই পঁবির খাস” কপ চৈতন্তেৰ পলি লইছে 
আসিমাছিলেন। এবার তান বামকেণী হইতে প্রত্যাবওণ 
কবিলেন এব পথে শান্দিপুরে অপ্ছচের ঘবে পুনধাব 
ধিনদশ কাটাঈলেন। মাতাৰ নিক বন্দাবন যাত্রাব 
অনুমতি লইয়া ৫১০ন্য পুবীতে গ্রত্যাবতধন করিলেন । 
পুরীতে বর্ধার কযেক মাস কাটাইয়া ঠৈ-ন্বা বৃদ্দাবনের 
উদ্দেশে যাত্রা কবিলেন। সঙ্গে গেছেন বশভদ্র ভন্তাচাথ 

» তাহাব ব্রাহ্মণ পরিচারক। চৈতন্য ঝাবিখণ্ড ছোট- 
নাগপুবের বনপথ ধরিষা বাপাণসীতে পৌছুলেন এবং 
সেখানে কিছর্দিন কাটাইথা প্রধাগে গেলেন, সেখান হইতে 

মথুরা বুন্দাবনে | বুন্দাবনে ঠৈতন্তেত্র ভাবাবেগ প্রবণ 
হওযায বলভদ্র শট্রাচার্য তাহাকে লইয়া শঘই ধিরিবার 
পথ ধধিলেন। যমুনাব পারে এক সম্থান্থ মুললমান সেনানী 
চৈতন্ঠেৰ ভক্তিভাবে আঞই হইয়া বৈষ্কবভাব আশ্রয 
কবিধাছিলেন। 

৩৪৯৩ 



চৈতগ্যদেব 

বামকেপী গ্রামে চৈতন্তের দর্শন পাইবার পর হইতে 
সনাতন ও রূপ ছুই ভাইয়ের সংসারে মন আর টিকিল না। 
আগে পলাইলেন রূপ ও তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্থপম 
মলিক (নামান্তর বল্পভ )। ইহারা চৈতন্যের ফিরিবার 
পথে প্রয়াগে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। 
গ্রয়াগে দশ দিন কাটাইয়া রূপকে মথুবী যাইতে বলিয়। 
চৈতন্য বারাণসীতে আল্িলেন এখ সেখানে ছুই মাস 
রহিলেন। বাস! হইপ বৈদ্য চন্দ্রশেখরেব গুহে ও আহার 
তপন মিশ্রের গৃহে । এইখানে সনাতণ পণাইয়া আসিয়। 
চৈতন্তদেবের দেখা পাইলেন । চৈতন্য তাহাকে উপদেশ 
দিয়া মথুরায় রূপের সঙ্গে মিলিতে পাঠাইয়! ধিলেন। কাশী 
হইতে চৈতন্য সেই বনপথেই নীলাচপে ফিরিয়। আসিলেন। 

সন্যাসের পব এইভাবে দক্ষিণ দেশে, গৌড়ে ও উত্তরা 
পথে তীর্থযাজার তাহার ছয় বখসর কাটিয়া গেল। প্রকট- 
কালের শেষ আগার খখ্সর তিনি নীশাচল ছাড়িয়া 
কোথাও খান নাই । 

গৌড়ীয় ভক্কেরা যথাবীতি বৎসর বংসর আপিতেন। 
চৈতন্য রদাগ্রে কীতণ-নর্তন করিতেন, শাগবত-পাঠ 
শুনিতেন। প্রত্যহ গবড়স্তমের নিকটে দাড়াইয়া জগন্নাথ 
দর্শনকালে তাহাব চোখ হইতে জল ঝরিত। ইহ1 ছাড়। 
মর্ম-সঙ্গীদের সঙ্গে কঙ্চকথায় এব দামোদর-্বরূপের 
কঠে রুষ্ণশীলা শ্লোক ৪ গান-শ্রবণে তাহার বেশি সমধ 
কাটিত। কিছুদিন পরে রূপ আপিগ্লা মিপিলেন, তিনি 
চলিয়া গেলে মনাতন। তাহার পর আমিলেন বঘুনাখ 
দাস-_ সঞ্কগ্রাম মুলুকের ইজারাদার দুই ভাই হিবশ্য 
দস ও গোবর্ধন দাসের একমাত্র বৃশধর) নববিবাহিত 
তরুণ থুবক বৈরাগী । ঠেতন্য তাহার ভার দামোদ র- 
স্বরূপের উপর ন্বাস্ত করিলেন । কিছুকাল পরে বল্নভ ভ 

নীলাচলে আলিয়া চেভন্যদেবের রুপা পাইপেশ। আাহাএ 
পর আমিলেন তপন মিশ্রের পুহ রখুনাথ ভট্ট । নঘুনাথকে 
তিনি দশ মাল কাছে বাখিয়। শিক্ষা দিয়! বার।ণসীঠে 
পিতৃসেবা করিতে পাঠাইয়। ধিলেন। 

হরিদাস ঠাকুর দেহত্যাগ করিলে ভাহার দেহ 
চৈ-নাদেব স্বহস্তে তুলিয়া সমৃদ্রতীরে সমাধিস্ব করিলেন 
এবং নিজে ভিক্ষা করিয়। হব্দাসের নিবাণ-কৃত) বৈষণব- 
ভোজনাদি করাইলেন। অতপর চৈতগ্তদেব প্রায় সর্বদা 
অস্তর্মনা হইয়া কাপ কাটাইতেন। কাহার আচরণ সাধারণ 
লোকের কাছে।অবোধ্য ছিল। 

সমসাময়িক যাহারা ঠতহ্যদেবের জীবন-কথা পদ্া- 
বপীতে ও চবিত-গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন, তাহারা কেহই 
তাহার তিরোধানের বিবরণ উল্লেখ করেন নাই। শুধু 

৩৪৯৪ 

চৈতগ্ভভাগবত 

পরবর্তী কাশের একটি জীবনীকাব্যে-_ জয়ানপ্দের ঠৈতন্য- 
মঙ্গলে-- এরূপ উল্লেখ আছে যে, রথাগ্রে নর্তণকালে 
ঠচতন্তের পায়ে ইটের ঞুঁচি বিদ্ধ হয়। তাহাকে উপলক্ষ্য 
করিয়া ব্যাধির প্রকোপ ঘটে এবং তিনি ১৪৫৫ শকাঁবের 
আধা মাসে (জুলাই ১৫৩৩ থ্রী) অপ্রকট হন। 

হিন্দ-অহিন্ু, পঞ্থিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ নিধিশেষে ঠৈতত্য- 
দেব তাহার ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । ইহাকে 
ইংরেজী মণ্তে 'বিলিজণ? বলা বোধ হয় খুব স"গত হয় না, 
নৈতিক ও আধ্যান্মিক শিশ1] ধলাহই ঠিক হয়। 'জন- 
সাধারণের জথা চেতন যে শিক্ষা দিয়াছিগেন তাহ। 
মবজণীন চিবস্কণ আদশের অগগ ত। জীবে দয়া, ঈশ্ববে ভক্তি 
এবং সে ভণ্ডি-উদ্দীপনেব জ্গ নাম-সংকী $ন - ইহাই 
উপর চৈতগ্যেপ প্রবতিত ধর্ম গ্রতিষ্তিত। জাতিবর্ণনিবিচারে 
সক্ণ মাঞ্যই যে সমান আধা।গ্মিক শঞ্িব অধিকারী 
হইতে পাবে, ইই1 তিনি ঘোধণ| কবিখ| শিয়াছেন। সেই 
হহতে অপুব প্রেরণায় উদ্দীপ হইযা খাঙাশীণ গ্রুতিভ। 
কি ধর্মে, কি দাশনিক চিপ্ান্, কি সাহিতো, কি সগাত- 
কলায় শবঞএ বিচিবভাবে স্কত হইছে থাকে। হহাই 
বাঞাশী জাভিণ প্রথম জগিবণ | 

চৈতগ্রদেৰ যে প্রেমপর্মের দু দান করিলেন, 'শাহাতে 
বর্তমান কাপ এব” জীখি হ মাভন স্বমহিমায় গোচর ভইঠশ। 
সতাযুগের কর্পিত মবীচিকার গ্রত্াশাঘ মানুন প*মানকে 
মার উপেগপ| করিতে পাবিল না বাশা বৈমৰ 
ব্শিপেন- বহমান কালহ তো সাধনার কাল, মাহ। 
করিবাব তাহা তে] এখনই করিতে হবে আ হএব 
প্রণমন্ো কশিযুগ সবযুগনাণ ॥ কটিব পথাযে প্রাণেব 
বাক্ততম প্রক।শ হইয়।ছে মাসে) মার ধেধহঠা ভে দাগপেবই 

আদশে গড়া) স্থতবাং কনের যতেক খেলা, মবোদপম 

নরু্দীলা, নঞবপু তাহাব পরকপ। এইরূপে আমাদের 
আধাগ্মিক দৃষ্টি কনার অতীত হইতে আনিয়া বাস্তব 
বর্ধমানের উপব শিবিই করাইযা এচৈছগ খাঙাপীৰ 
চিন্তাধারাকে আখুনিকঙাব দিকে বহাইয়া দিলেন। 
“অচিম্থাভেদাভে! বাদ?) “বৈষ্ৰ ধর্ষ ও ভণ্তি? দ্র। 

দ্র বুণ্দাবনদামের “চৈতগ্ভাগবঙ, ; কৃষ্দাণ কবিবাঙ্গের 
“চতযাচরিতাম্বত,১ শোচনদামে “6 তগ্মঙ্গল? ; চডামণি- 
দাসের “গৌরাঙ্গবিজয়' ; জয়াননের হ্রীগিচৈতগ্ঠমঙ্গল, 
নগেন্্রনাথ বন্থ ও কালিদাম নাথ-সম্পার্দিত, পরিষদ্- 
গ্রন্থাবলী ৭, কশিকাতা, ১৩১২ বঙ্গাব ৷ 

সুকুম(ব মেন 

চৈচগ্যভাগবত বুন্দাবনদাপ দ্র 



চৈতন্তমঙ্গণ 

চৈতগ্যমঙ্গল লোচনদাস দ্র 

চৈতি উত্তর প্রদেশের পুধীঞ্চনে ( মীঞ্জাপুব, বারাণসী 
প্রভৃতি জেল! ) এবং বিহার প্রদেশের পশ্চিমা শে প্রচলিত 
পোকসংগীত-বিশেষ। হোশি উৎসবের পণে এব" ঠৈন 
ম*সে চৈতি গীত হইঘা থাকে । লৌকিক প্রেম, সম্তোগ, 
শগ।ব ইন্যারি এব গাঠম্বা ও অন্যান জনপ্রিয় গ্রসঙ্গ ও 
চৈতিখ বিষয়ব্ণ্ব। সম্মেলক অথণা এক ক-- দুইভাবেই 
চৈতি গাহিবার বীঠি আছে। মূলতঃ লোকসংগীত 
হইলেও বাগের আশে এখং ঠ পির পবনে পাগমিশণ 
করিয়া ও উহ1 স"গীতেব আমবে পরিবেশিত হয । 

পি পরমার 2 তাপ ধম 

চৈত্য গ্ৃপ দ্র 

চে(লবংশ নাদ্রা্গ গ্রধেশের তিঞ্জবর ৪ তিক্ষচ্চিাপ্লী 
আঞ্চদেব চান বাজবশশ অতি প্রাচীন। কাভ্যাহনের 
পন্তিক ( খাত , দ্থ শশান্ধা) এব অশোকের শিলপালেখে 
( খীগ্প্ন ত্য শশানীী ) গচাপগণেব টনেখ দেখা ফাষ। 
প্রাচীন শামিন কি ব্িতে চোপবাদ কবিকাপের নাম 
£গসিদ । বিশ পাখকাল পর্নন্থ চোল-রাষ্েব শা হন 
মর্ঙ ক্ষুদ্র ছিন। দর দঙ্সিণ ভাতে কাঞ্চির পল্লব- 
«শের আাবিপ*্য$লে চোশেরা পববসমাঢচগণের সামন্ত 
ব। পু(মত ছিলেশ। 

৮ ু রকাশীন চোপলসমা» ব শের আণি পুবষ বিজযালয 
২ম শতান্দী? ৬য় পাত? পবপরাজের সামন্তকপে তিকস্িবা 
গ্ললীর নিকটবর্তী উঠবধুপ্ধ হ5নে খাজা শাসন কাব্তেন। 
চিলি তরবৃব অধিকাৰ কবেন। তাহাপ পুন আদিত্য 
(৮৭১-৯,৭ খ্বী)পববরাজ অপরাজিতেব পক্ষে যুদ্ধ কবিষা 
শপুবদ্বিধম্ শাক স্থানেৰ মহাযুদ্ধে পাপ্যর'জকে পবাদিত 
কবেন, কিন্ত ৮৯৩ খ্রষ্টার্ধে অপবাজিওকে পরাজিত 
করিষ! ত্ণি পল্লনবাজ্য অধিকার কবিলেন। এইবপে 
চোল-সাম্রাজ্যেণ পন্ন হইশ। 

্মারদিত্যেব পুত্র পরাগ্তক (৭০৭-৫৩ শ্রী) সিহশীযষ 
মেনাব সাহা য্যপুষ্ট পা ্াাবাজকে সম্পূর্ণবপে পবাজিত কবিখা 
পাগ্া-বাজধানী মদুবা অধিকার করেন। ১ ৯কৃটবাজ 
দ্বিতীয় রুষ্ণ চোল-রাজা আক্রমণ কবিয়া বলাল (দক্ষিণ 
আর্কটের অগ্তগত ত্িঞ্বল্লম্) নামক স্বানে পবান্তকের 
হস্তে পরাজিত হন। কিন্ধু শেষ জীবনে পরান্তক রাষ্টরকুট- 
রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ 
হন। তক্ষোপমের যুদ্ধে শৌলসেনাপতি যুবরাজ রাজাদিত্য 

চোলব*শ 

নিহত হন এবং চোপসাস্াজোর উত্তরাংশে বাষ্টকূট অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

প্রথম বাজাজ (৯৮৫-১০১৬ শ্রী) এবং তৎপুন্র প্রথম 
রাজেছ্ছের শামনকাল (১*১২-৪৪ শ্বী) চোপসায়াজ্যের 
ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরব্ময যুগ । বাজরাজ তুঙ্ষশদ্রা 
নদীর দক্ষিণ দিক্ব্তী সমগ্র ভূভাগে আধিপত্য সপ 
কধেন। ভাহার সমথে বেঙ্গী ও কলিঙ্গরাষ্টে চোপপ্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত হয এবং সি"হল দ্বীপের উত্তরাশ চোল- 
সামাঙ্গেব একটি প্রদেশে পরিণত হয। তিনি ববার 
তুঙ্গভত্া। নদীব উ্জবস্থ্িত উন্রক!লীন চালকারাক্য 
আক্রমণ করিযাছিলেন। ১০১২ খ্রান্া্দ হইতে তাহার 
পুর বরাজেন্্র তাহাকে গাজ্যশাসনে সহায়তা করিতে- 
ছিলেন। তঙ্জবৃরেব বুহদীশ্বর বা রাজরাজেখর এর মন্দির 
রাজার অভুপনীঘ কীতি। তিনি মাশযেশিয়া ও 

ইন্দোনেশ্য়াৰ শৈশেন্দ্বশীঘ নবপতি মাধবিজবো নুঙ্ক- 
বর্মাকে নাগপট্রনে একটি বৌদ্ধ বিহার নিঙ্াণ করিত্তে 
সাহাম্য করিষাছিলেন। 

ভাবতর ইতিহাসে বাজেন্সচোপের হ্যায় দিথিজধী 
শিবল। ঠিনি সমগ্র মিল দ্বীপে অধিকার 21৩ 
কবেশ এব তাহার সেনাগল পূব দিকে দঙ্সিণ ৭1 পখ্স্থ 
অগ্রমধ হ্য। তাহার পেখমালায যে সকল পুবদেশীয় 

বাজার নামোলেখ দেখা যায, তন্সধো যযাতি নগরেব 
সোমবশীব নপপাত হন্দ্ররথ, দগুভুজিপিতি ধমপাপ, দক্ষিণ 
বাঢেৰ বণশৃখ, ধঙ্গাল দেশের গোবিল্দচন্দ্র এব উত্তব রাঢের 
অধিপতি পাপবহশীষ প্রথম মহীপান প্রসিদ্ধ । এইকধপে 
গগ'তীৰ পধন্থ চোপপ্রভাৰ বিস্তার করিধা বাজেন্দ 
গট কাণ্ড (গঙ্গাবিজধী ) উপাধি ধারণ কবিযাছিপেন। 
তাহাবখ শৌসেনা ভাবত মহামাগবেব মানরুবারম্ 
( নিকোবর ) দ্বীপ এবং মালযেশিযা ৪ হন্দোণেশিযার 
পুধাঞ্চল স্থিত বস খ।ক জনপদ অধিকার ককর। শৈলেন্ত্র- 
ব শীষ স"গ্রামবিজযে'দক্ষব্মীকে পবাজিত করিষা ভিশি 
কটাহ বা কডারম্ (পেনাডেখ শিকটবশী কেডা) এনং 
স্থমাত্রার দক্ষিণ ধিকে অবস্থিত শ্রীবিজয় (বতমান পাঁলেম্ব* ) 
»পিকার করেন। সস্কবতঃ নৌ-মেনার এই অভিযানের 
সহাযক হিসাবেই বাজেন্ধছের স্থলসৈন্য বালা! দেশ পর্ধ* 
অগ্রমব হইযাছিল। 

পিতাব ম্যাষ রাঁজেন্দ্রও বহুবার চালুকা বাজ্য আক্রমণ 
কবিযাছিলেন। চালুকারাজ জযস্িংহ যুগল্গিব যুদ্ধে 
বাজেন্দের হস্তে পরাজিত হন। বাজেপ্দরের পর তাহা 
তিন পুর রাজাধিরাজ (১০১৮-৫২ খ্রী , দ্বিতীয় রাজেশ 
(১০৫২-৬৪ শ্রী) এবং বীররাজেগ্র (১০৬৩-৭১ শ্রী) 

৩০১৫ 



চৌথ 

ক্রমান্থষে চোলসিংহাসন অধিকার করেন। তাহারা 
সকলেই চালুক্যদিগের সহিত সংঘর্ষে লিপু হইয়াছিলেন। 
কোঞমের যুদ্ধে বাজাধিরাজ নিহত হন, কিন্য দ্বিতীষ 
রাজেন্দের বীরত্থে চালুকাসেনা পরাজিত হইয়াছিল। 
বীররাজেন্্র পাঁচবার চালুকারাজ প্রথম োমেশ্বৰকে 
পরাজিত কবেন। সোষেশ্বরের পু ষ্ঠ বিঞ্মাদিত্য 
বীররাজেন্দ্রেরে কন্যাকে বিবাহ করিষাছিলেন ১ কিন্তু 
তাহার ফলে সংঘর্ষের অবসান ঘটে শাই। কারণ শীঘ্রই 
চোল-নিংহাসন বিঞ্মাদিত্যেব শঞ বাজেগু কুলোনুঙ্গের 
করতপগত হয়। কুলোনুঙ্গ (১০৭৯-১১২০ খরা) প্রথম 
রাজেন্দেব দৌহিত্র এবং বেঙ্গীর চালুকারাজ প্রথম রাঞ্জ- 
রাজেব পু ছিলেণ। 

ক্রমে চোশ্সামাজোর অবনতি ঘটিতে থাকে । মি হল 
এবং মামাজোব অন্রান্থ অনেক অংশ চোলসশ্রাটের 

হস্তচ্যুত হইযা যাষ। তৃতীষ রানবাছ (১২১৬ ৪১খ্রী) 
তদদীয সামন্ত কোপেরুঞিল্ের হস্তে ব্পী হইযাছিলেন। 
হোবসপরাল নধসি'হ তাহাকে উদ্ধান করেন এই সমযে 
সদুব দর্সিণ ভারতে 'মাবিপ শু প্রতিষ্ঠার উপলব্ষে হোয়সণ 
এবং পাণ্ডরাজগণের অধ্যে বিবাদ চলিতঠেছিণ । তৃচীষ 
রাজেন্দ্র (১২১৬-৭৯ শ্রী) পাগ্াবাজ জচাবঙ্জা হন্দবপাত্ত্যের 
(১২৫১-৬৮ শ্রী) অবানতা স্বীকার কবিতে বাধা হইয| 
ছিলেন। এইকপে পরাক্রান্তু চোল্শের গৌরব-ববি 
অন্তমিত হয 

দ্রুত 9০৬/6]]. 1716 11754017021 1150119600115 ০1 

9০01%1101 11116, 1৬5012৭1932; ভি. ৬. &১১০1, 
90011) 170101% 1715011011015, ৮০01. 201, 190103, 

1943 , 8 4. ব্বা11াযেণে। 92500, 176 0150145, 2120 

ঢ0, ১190195) 1955 , [২ 0, 709)012081, ৬৫ 

77217756079 21৮4 (012126০7002 17217 7৫০16, 

015, [1৬ ৪. ৬5 1955 & 1957, 

দীনেশ্চন্্র সবক 

চৌথ শিবাদী তাহার গ্সাক্রান্ত শঞ বা প্রতিবেশাদের 
রাজা হইতে বাজস্বের এক চতুর্থাংশ দাবি কবিতেন। 
ইহাই চৌখ। ইহ] ছিপ তাহার অর্থলংগ্রহেত অন্ঠতব 
উপায়। এই প্রথা শিবাজীর অভাদযের বছ পুর্বে পশ্চিম 
ভাবতে প্রচলিত ছিল। অন্ততঃ ১৫৭৯ গ্রীষ্ঠান্দ হইতে 
রামনগরের ক্ষুদ্র রাদ্পূত বাজ দমানের পতুগাজদের 
নিকট হইতে বাধিক চৌথ আদায় করিতেন ও সেইজন্য 
তিনি “চৌথিয়৷ বাজা” নামে অভিহিত হ্ইয়াছিলেন। 
এইরূপ ব্যবস্থা ১৭১৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত প্রচঙ্গিত ছিল। 

চৌথ 

শিবাজীর এইভাবে অর্থনংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন 
ছিল। মহাবাষ্টের পার্বতা প্রদেশগুপণিতে আশানুবপ 
ভূমিরাজন্ব পাওযা যাইত পা। এইজন্য তিনি প্রায়ই 
নিকটবর্া ও মধো মধ্যে দূরবর্তী অন্যরাজ্যভূক্ত প্রদেশ 
আক্রমণ করিয়া গ্রাম ও নগববাপীধের নিকট চৌথ আদায় 
কবিতেন। 

সাধারণ বিধি অন্ষযাযী চৌথেব পবিষাণ আক্রান্ত 
জেলাব বাজস্বের এক-চত্ুর্থাশ ছিপ বটে, কিছ বাস্তব 
ক্ষেত্রে ইহার হেবদের৭ ঘটিত। স্থবেন্দনাথ মেন বলেন 
যে টৌথিযা রাজ। ১৬৩৫ খগাদেব মঞ্ধি অ্সারে বাজস্বের 
মকর ১৭-১২২% পাঠঠেন এবং শিবাজীও প্রকৃতপক্ষে 
ণক-চতুর্ধাশের কম পহযা9 সন্্ থাকিতেন। কিন্তু 
স্ছুণলাথ সবকার বলেন যে চৌনেব প্ররু হ পবিধাণ বাজন্বের 
এক চণ্রা,শ অপেক্ষা কখন ৪ কখন অিশিক ভহত। 

শিবাঁজীরৰ সমব হউতে ম৭ঠাগণ কখন দাশিনণাত্যে 
চৌথেব দাবি পরিত্যাগ করে নাই , হয সমাটেব সনদ 
অন্তমাণে পচে নিক পাল চৌ। মাদান কবিষাছে | 

চৌথের স্বব্ধপ বা চবিধ বিষবে এনে অতভেধ মাছে, 
তবে ইহা সহা ৭ে বাভন সমন হভার স্বদপের পধিবঠন 
হইধাছে | চৌথ বগনদ দীবি হানিনাহর দপা। (গ্রাসো”), 
কখনও দেশ ক্ষার জণা টৈগাবাশ বানদ আয কথন নদ কর, 
কখন বা পেন্দন বলিষ। “পি * হভ াছে। 

রানীডেন মতে চৌথ 1হল $লাব কির আঞমণ 
হইতে রঙ্গ। পাইখাণ যৃশা। তিনি ইহানে এবেলেনলিৰ 
“অধীন হ।মুশক মিন 5) নাতিখ মহিন তুলনা ববেন। 
তবে যছুনাথ সব্কাব ও গ্ুবেশ্রনাত মেন উতয়েই এই মত 
শান্ত বলিয়! মনে করেন। 

চৌথ আদায়ের প্রথা শ4 মাপাঠাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল শা। চম্পতরা9 ৭ ছএশাণ বুন্দেলা চৌথ আধামু 
কবিতেন। শিখগণ ৪ শতঙ্রর দঙ্গিণে চৌথের অহ্থদপ 
( “রাখী? ) পাওনা আধা করিত। এমন কি ই পেজগণও 
বেসিন-এব (১৮০২ শ্রী) সন্ধি অচ্খাবী বোম্বাই 
প্রেমিডেন্লির ছুই জন ক্ষুপ্র সর্দারেন নিকট চৌথ লইযাছিপ। 
মাবাঠাৰাও একবাব তাহাদের চিরশণ জাগ্িরার 
পিথিগণকে চৌগ দিখাছিল (১৭৫৫ খ্রী)। 
দ্বে). যব. 99110709100) 801775177৫5, 

০2108609, 1919 ; 21068 01926 1000, 11750 

01 06110712055, 5013 17111 00010, 192] 3 

১, বি, 9010, 40110182006 99502) 0) 076 

110120565 02100655 1925 5 305110 99151191210 
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চৌরঙ্গী 

0০810062) 1926 7 5. বব. 9017, 71/6 595217 
0) 616 20180125145, 8301771925, 1958 

জশালীশন|বায। সব্াৰ 

চৌরঙগী কলিক।(তার একটি শৌখিন অঞ্চপ। কপিক!তার 
পত্তনধময়ে অঞ্চণটি ঘনজঙ্গশাকীর্ণ ছিশ। জক্ষপগিবি 
চৌরঙ্গী ণামে নাথসম্প্রদদাযের এক সাণু এতদঞ্চলে ববাস 
করিতেন , সগ্ভবতঃ তাহার নাখাঞসাবে 'চৌরঙ্গী” শামেব 
উদ্চব হইযাছে। ১৭১৪ গ্রাষ্টাব্ষে কশিকাওা পরগনাস্থ 
“চেরঙ্গি* ঈস্ট ইপ্ডিযা কোম্পানিব সম্পর্ডি ছিল। ১৭৫৭ 
খ্রপ্ঠান্ধে ফোর্ট উইপিগাম-এব নিাণকাতো এই স্থানের 
জঙ্গল পরিদ্ধীর করা হয়। ১৭৯২ খ্রাই্/কেব “আপ জন? রুত 
মানচিত্রে চৌবঙ্গীকে বতমান পার্ক গ্ীট এব উত্তরে গবস্থিত 
অঞ্চশবপে দেখানো আছে। 

১৭৮২ শীষ্গাব্দেণ উভ্-ক্লুত কশিকাঁতার মানচিণে দেখা 
যাষ যে চৌবী রোড ময়পানের পুব-স এ ও উওবে 
ধর্*পা গ্রট হইতে দক্ষিণে লোবার সাকুপার বোড প্র 
বিভ্ূত। চি্পর হতে কাশীঘা? যাইবার তীখঘা শাদের 
যে পুপাওন ঠাঠা-পন ছি, যাহাকে হশ্ছদেশ বাড ই 
করিগাত বলিত। উন্বেখ কারনাছেন) এহ রাস্তাটি তাহাব 
অস্শবিশেষ। 

1 ভন্সাধন ১৮ াধ্যাষ,) কলিকাতা সেকাবব ও 
একালের) কশিব। ঠা ১৯১৫১ ৬৬৮ ( ঢা00100221, 

11506%075 3819610 021081160, 0915064, 1909 

+৭ | 2 

চৌরপঞ্চাশিকা বসন্তাতলক হখোযঘ পঞ্চাশ শোকে 
বচিত একখানি সম্বিত খণ্কাবা। হা “চৌগী স্থুবত- 
পরচাশিক1” “চো বপঞ্াশং”, ণিহলন কাব্য নামে ৭পরিচিত। 
অধিকাশ পুথিতেহ ধেখা যায যে, মূল পিঞ্চাশীব' সঙ্গে 
কষেকটি শ্রোক জুডিযা দেওযা হইযাছে। বিধহী নাখক- 
কর্তৃক নাধিকার মিশন বিপাষের শ্থৃতি পর্ণন কাব্যটিব 
বিষয়বস্ত। কাব্যখানি বিহলন কবিব (গ্রা্টী। ১১শ শতক) 
রচিত বলিয়া প্রসিধি আছে কিন্তু চোখ কবি, স্থপ্ণব 
কবি এবং বরঞ্চচিব নামেও হহ1 আখোপিত হইথা থাকে । 

কাবোর উতৎপন্তিশম্পর্কে প্রচলিত কাহিণ' লির মৃণ 
বক্তব্য-_ এক রাজকন্ত।র মহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ এক 
যুবক রাঁজছ্বাবে অভিযুক্ত হইযা গ্রাণদণ্ডে ধ্চিত হহলে 
বধ্াভূমিতে রাজকুমাবীণ সহিত প্রণযলীলার বিবরণপূর্ণ 
কাব্যখানি আবৃত্তি করেন। ফলে রাজা সন্থুষ্ট হইগা 
তাহাকে কন্যাদান করে” । বাংলা দেশে ইহ বিছ্যান্থন্দর 

চৌর্বশাঙ্ক 

কাব্োর অন্থঙক্ত হইমাছে। ভাবতচঞ্জ কলীপনক্ষে ইহার 
আধাগ্মিক ব্যাথ)৭ কলিমাছেন। 

দ্ধ জীবানন্দ বিষ্ভাম।গব,কাব্যস- গ্রহ, ১ম ৭৭) কণিকাতা, 
১৮৮৮ । 

ক বুম বানু 

চৌরিচৌরা অসহযোগ আন্দোলন দ্র 

চৌর্যশান্ত্র চত:ম্টকপার অন্ততমন্পে সবক চৌসকলার 
প্রবওক স্বন্দ বা কফাঠিকেয়। হাবাবশী” নামক অভিধান, 
“বেতাপপক্বিৎশত ক্ষেযেন্দ্রের কিপাবিপাধ। গ্রহতি শ্থে 
চৌবশান্মের গুবচকরূপে মশদেবের নাম পাওয়া যায়। 
ভাহাকে ধুঙণতি আখ্যা অভিহিত করা হহ্খাছে। 
নি বাব্পট্র 9 সংগীতে বিশেধজ্ঞজ ছিশেন। কাপীও 
চোপুগণের উপান্ত দেব ঠ। 'অন্যান্ত পিছ্াব গান চেখও 

ঘুপখ[ভজগণের শিগণয পলিয1! গণ্য হই ৩। 
চোধশ।শু সন্ধে ভুইথান গ্রন্দের পুবি পাক্ষা যাছ 

কলিকাভাব এশিহাটিক মোমাইটিতে সর্ষি ৩ ঘিন্ুৎ কমা? 
ও পুনাব শাগাণকৰ ৯৪টিউতেব ০5071 হের 
সধো বিশুখকলা আন্প্রুতি মুত্রিত হইয়াছে | ফু কোর 
বিখখবদ্ৰ চেখে প্রযোজা মন ও শনাবিধ এপ্ুজালিক 
পণ 11 এই গ্রন্থের কযেকটি প্রধান আশোচ্য বিষষ এইগ্ষপ 
-'ন্থধান, মান্স"হবণ, ভেশকি, কপাগোদদাচন, দৃর্টিন্তলন, 

চদবনবাধি বনাকরণ, বন্ধনণো নি) ব্ড্যবিতাবণ ই তাধি। 
চাব ৪ চৌধ সঙ্থপ্ধে বিশ্গিপরভাবে নানা গানে তথ্য 

পাও৭| যাষ। বৌোনণ৪ কোনও গ্রন্মে সপবিধ চোরের 
ডঢ ' আছে , যথা--_ গ্নকত চোব। চোবেব বিশ্বামঘাতক, 

মগ্ী, ভেগজ্। চোবাহ মালের গ্েতা, চচাবের দারদা ল 
৭ অন্নাত]। 

চৌনপ্রমঙ্গে ডগ খা পিবেব উল্লেখ আছে। 
মুচ্ছকটিকে? (৩১৩) সপপ্রকার সুভতঙ্গঈব পা আছে, 
য্থ-- পন্পক।কোশ) ভাঙ্কব। বাশচন্দ্র, বালা বিস্তীণ, স্বত্তিক 
ও “রণনৃস্। 

চোপেব ঝবহাধ ঘন্ধপাতি হিসাবে সদ"শশিকা। 
কবরন্ু প্রইতির উল্লেখ পাওয়া ঘাষ। চোর যোগচূর্ণেব 
সাহাযে" শিজেকে অদৃশ্তা কবিতে পাবে এক যোগবতিকা 
দ্বারা সমস্তকিছু দেখিতে পায়। একপ্রকাব কল্লের 
সাহাযো অন্ধকার রাত্রি কোটি পর্বের আলোকোন্তাসি 5 
বলিয়া মনে হয। অবন্প্রিক1 পামক মন্ত্র দাবা চোৰ 
গোককে নিজ্রাভিভূত করিতে পারে এবং তালোদঘাটিণী 
বিদ্াার সাহাযো অনাধাসে তাল। ভাঙিতে পাবে। 

৩৯৭ 



চৌলুক্য 

এন্দজাপিক প্রক্রিযা ছাড়াও চোবের নিরাপত্তার 
কয়েকটি পদ্ধতি বৌত্ুহলোদ্দীপক। কোনও বিপদেখ 
আশঙ্কা আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবাব জন্ত সে 
স্থডঙ্ষের যে দিক ঘরের মধ্যে থাকে তাহাঙে। প্রথম একটি 
প্রতিপুরুধ (ডামি) প্রবেশ করাইবে। এহদ্যতীত 
ভাহার সঙ্গে প্রজাপতি খা ভমরপণ একটি বাক্স থাকিবে) 
সে এ বাক্স খুলিয়া দিলে এখলি উভিয়া গিখা গৃহস্থিত 
প্রদীপ নিবাপিত করিবে । চুরির কৌশল সম্বন্ধে নানা 
কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায । বাণ! দেশে এক সমষে 
চোরচক্রবতাব কথা বিশেব জনগ্রিষ ছিল মনে হয। 

দ্র চিশ্কাহরণ চক্রবতী, “চোরের পাচালি', সাহিত্য- 
পবিষৎপজিকা, ১৩৭৫ খঙ্গার ১ 50121161151 

91901701614, 10128001 & 4৮০৮21৩3০0৫ 

1%11119052, 1১70060017105 ০07 110 4101০01% 1[2110- 
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91001700191, 1100 &6 07 ১৮৩৭]106 177 01008 
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44 ১ 01010081010) 00071008510, 1106 48160 
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চৌন্থুক্য সোপাস্ছি ৪ 

টৌসার যুদ্ধ চেরশাহ, ত্র 

(চৌহাননংশ রাজপু-হ বা চাঙ্ছদানবংশ | ইহাদের বিভিন্ 
শাখ' শ্রীষ্টায় ৭ম এনং ৮ম শতাব্দীতে গুজপাত এপং রাছ 
পুতানা অঞ্চপে বাজহ কপিছেন। ভাহাদেখ মব্যে সব।পেক্া 
উল্লেখমোগ্য হইলেন সাষ্ঠরের চৌহানগণ। গ্রাগঘ ৭ম 
শতাক্সীর সুচনাধ তাহার] শাকগ্রী গুদেশে প্রাধান্য গ্কাপন 
করেন। শাহাদের রাজা “সপাদলক্ষ' নামে পরিচিত 
ছিল। শাঁকঙ্গবী বা বতমান দরপুবেব অশ্বর্গত সাশ্ব 
ছিল তাহাদেন রাজধাণী। বাসুদেব ছিলেন এই ব'শেব 
প্রতিষ্ঠাতা । খ্রাছাষ ১ম শণ্চাব্ধার প্রথম দিকেও ভাহাব। 
প্রতীহাবগণের অধীন ছিলেন। কিন্ধ দলিণ ভার ভর 
বাষ্ট্রকটগণেব হস্তে প্রতীহাবপাজ মহীপাশের শোচনীয় 
পরাজয়ের পর তাহারা স্বাধীণভাবে বাঁজত্ব করিতে 
থাকেন। দশম শতাব্ধীর শেষের পিকে ডাহাদের পাজোর 
বিস্তার ছিপ উরে মিকর হইতে দক্ষিণে পুষ্পর এবং 
পূর্বে জয়পুর হইতে পশ্চিমে যোধপুর পর্ষস্ত | 

শাকম্ভরীৰ চৌহানবংশ ভারতের ইতিহাসে বিশেষ 

চৌহানবংশ 

প্রসিদ্ধ। এই বংশের বাজ বিগ্রহবাজ এবং তাহার পুত্র 
প্রথম পৃর্থীগাজ (১১০৫ গ্ী ) পবাক্রমশালী পাজ! ছিলেন। 
পরবতী রাজ। অজয়রাঁজ মাশবরাজকে পরাজিত করিয়া 
সামাজ্য প্রতিষ্ঠার হবরপাত কবেন এবং অজধমেক (বর্তমান 
আঞজমীব ) নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পুত্র অর্ণোরাঞ্জ 
একদশ তুকী মুশপমান আক্মণকারীকে পরাজিত 
কখেন। অণপৌরাজেব পুত্র চত্ুগ বিগ্রহবাজ ব| বীশলদেব 
(১১৫৩ ৬৩ থ্বী) তোমবদিগকে পবাজিত কবিযা দিলী 
অধিকার করেন। সুনলমানপিগের সহিত বহু যুদ্ধে 
তিনি জযপাভ কলেন এব গবেন সহিত খোষণা করেন 
যে তিনি “আযাব, শাম পুনরায় সার্থক কবিয়াছেন। 
পাশ্ববতী বু বাজাকে এবং চৌহাদব শীষ মগ্যান্ত শাখাব 
রাজগণকে পবাদিত কবিব। [শি একটি খিশাট সাম্রাজ্য 
গন কবেন। 

এই বশেব সধশ্রেঠ বাজ ৬ তীয় পুাবাজ ১১৭৭ 
এষ্টাষে শিংহাসনে মাবোহণ করেন । টনি চনেনবাজকে 
পরাদিত করেন । দুধামাশ ব্বাণ্ম|কাণী মিহাবৃদ্পীণ 
ণভন্মদ *বাইনের প্রবম নথখো ঠাহভানশকট পবা হহ্য। 
পপাযন করেন (১১৯১ খ্রী), কিন্ত গধবস্সব্প পুখীবান এ 
স্থানেই তাইৰ সঠিত কিঠীয় ঘন পণাদিত নিহত ১ণ। 
ইহার দশে সম্গ্র ভন্র ভাপ *ব্বহ চেখে এমে নুসণমাপাদেত 

পদানত হয (পখুাবাজ' £)। 
পৃখীরাজের মুত্র পর হাখাব পাও হবিখাজ ছুহ্ 

প্র আজমীরের ম্বাণীন ৩] বা কগিযাভিশেশ, কিন্তু 
অবশেবে ঞুঙবুদ্দান এছ ১ইমান 1৭) জব পরিন। 

শাকন্তণীর টৌহানব শের প্রথম বাকণঠিবাজেব 
কনিষ্ঠ পু লক্ষণ ণঠ্ুশ বা বওমান ঘোবপুরেগ আন্র্গত 
শডোলে" অপণ একটি শাখাব প্রত্চা কবেশ। একা দশ- 
দ্বাদশ শহাাদীন পশ্চিম ভাবতীয ইতিহাসে ভাহার। 
উদ্লেখযোগ্য ছমিক। গ্রহণ কিমাছিলেশ। 

চৌহানব"শের আরও দুহটি পবিবাণ প্রতীহাগগণের 
অধীনে ধিখপপুরী? বা ধোলপুব এব প্রতাপগডে রাজত্ব 
করিতেন। 

চাহমানদের অপব এক শখ! গ্রাষ্টাষ ১৩শ শতাব্দীতে 
জগপুরেখ বণশ্তন্তপুর বা বঙঃখান রিণখগ্োরে রাজত 

করিতেন। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোবিন্গধজ। এই 
শেখ আব একটি শাখা! ছিল জাবালিপুপ্র বা ধর্মান 
ঝালোর-এ। নডোলের রাজা আঁস্থণের পুঞ্র বিজয়সিংহ 
ছিলেন চৌহানদের সত্যপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা এবং 
মালোরের সমগসি"হের পুত্র বিজর বা দেবরাদ আবার 
দেবড়া শাখার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
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চ্যবন মহর্ষি হপ্তর পুত এবং প্রমতি খধির পিতা । 
ভৃপ্ধ পুলোমা-নামী খধিকন্ঠাকে বিবাই কবেশ। ইঠাদেব 
বিখহেব পুরে এক বান্ষল পুোমাকে ভাবারপে কামন। 
করিযাছিল। কিন্ত প্ুপোমার শিতা বাক্ষপকে কগ্ঠাদান 
না করিষা ৮৩ওর সহিতই যখাশার বন্যার বিবাই দেন। 

পুপোম! গভবতী হইলে একদা আশ্রমে 'ভগ্তর অন্তপন্থিতি 
কাপে & বাক্ষল তথায় উপছ্িত হইযা পুনোমাকে হরণ 
করিখ। পইখা যাহতঠে থাকে । তন গতন্থ শিশু কুপিত 
ইউয়া অকালে মানগ হঠাত হগশাৰ তাহার নাম হইল 
চাবন। শি চাবনেব তেজে সেই বাক্ষন হতক্ষণাজ 
১ক্ীভূত হহশ। চ)বন পণে গুকন্যার গাণিগ্রহণ কখেন 
এব” নাহ।ব গণ প্রমঠিব উতৎপন্তি হণ (মাতা, 
এদিপব, ৫, ৬৯ ৪ ৮ম শব্যাষ)। অশ্টিপিগ কামালও 
ব্দ। চাব্ল দেবাব্দ্য শ্শ্বিণীখুমা দন গুদ ণ যে টষণ সেবনে 
পুনণৌনন নু।ত বেশ সই ইাধটি আাঘনদ চাবনপ্রাশ 
1ম পরিখি নাল কিয় | 

বালীপণ ণেশ 

হট বিহার প্রদেশের শিলশ্রণীর লোকের মারা প্রচণিত 
এক বি ক ব্রত । ৯১ শর্টি 9 হহতে জাত। উন্বণ 

লিদাবে এহ বকে বলিবঠাত বলা হয। কাটিক মাসে, 

দীপাবশী অমা-গ্রান পবধনী শুরা লগ টিবি. স্থ্ৰ 

দেন্তাকে এ ডপাক্ষে আগ দন কবাহয। সাধারণতঃ 

সষ্ভতানবতী শাবধাগণ স্নানের মঙ্গল কানায় এই ব্রত 

পাশন কবেন। হান বঙ্গাব অগ শুাাধগণপ এই বত 

পাপন করিম! থাতকণ। «ই ত্রও পালন কবাধ জগ্য 

পুণোহিতে। প্রযোদ্ন হয না, ৩বে বতউদ্যাপনেব ক্ষেনে 
পুরোহিঙগণ উপস্থিত থাকিমা মগ্থাদি পাঠ কবেন ও 

দক্ষিণা গ্রহণ করিযা থ।কেণ। 
পঞ্চমী তিথিতে পাত্রিব ততীম প্রহরে ত্রতিশীগণ 

নানাবিধ ম্বখাগ্ভ গ্রহণ করিয়া (টা ডিশির জল প্রস্তুত 

হইতে থাকেন। যা তিথিতে নিরদ্ধু উপবাম। সেই দিন 

সন্ধ্যার কিছু পূর্ণে দলে দপে ব্রতিনী, হতরিদ্বারন্িত বন্ত 
পরিধান করিষা, ঝুভডিতে বা! কুপাষ ফলমূশ, ছুধ, গুড ও 

কলা-নারিকেণাপি উপকরণ বহন করিয়া গান গাহিতে 

গাহিতে কোনও পুষ্করিণীতে বা নদীতে উপস্থিত হন। 

৩ 

ছত্রাক 

এই উপপক্ষে ঠেকুয়া” নামক একপ্রকার খাগ্দ্ব্য বিশ্ষে- 
ভাবে প্রপ্তত হইয়া! থাকে । জপে নায়! ত্রতিনীগণ 
গান গাহিন্তে গাহিতে পশ্চিম দিকে সুখ করিখা মুর্বকে 
অর্থয নিধোন করেন। সেই ঘমবে 'তববর্ী পুরোহিতগণ 
মন্ত্পাঠ কবেন। সুর্ধ অন্তমিত হইলে ব্রতিনগণ গুহে 
প্রতা।বওনণ কবেন। পরদিন স্চমী ঠিথিব প্রভাতে পুনপায 
গান গাহিন্ডে গাহিতে বৃতিলীগণ পুবোঞ্ স্থানে অথ্যাদি 
পহথ। গমণ করেন এক হুশকে শেষ অথ্য প্রদান বকেন। 

শাহার পর খাঙ্গণকে দশিণ! দান কগ্রিগা প্রমাণ নিভরণ 
করিতে করিতে বরিিনীগণ গুহে প্রত্াব 5নপূরৰক উপবাপ 
শগ কবিযা ব্র5 সমাপণ করেশ। 

2ণাখ কন্ণ 

ছড়া শোকসাহিহা, বাল 

ছত্তিশগড়ী কোশলী ড্র 

ছত্রভোগ চব্বিশ পরগন] জেপাৰ দর্গিণগ্রাঞ্থে অবস্থিত 
গাচীন উতিহমপ্রিত একটি পণী | শান ৪ বৈষবদের 
তীর্ঘ হিসাবেও ইহার প্রসিঞ্ি 'সাে। এহ স্থানে” ভূগভ 
হইতে বু প্রাচীন প্রস্তবমূি ৭স্তস্াধি পাগল গিষাছে। 
খীহীয ১৫শ হইতে ১৭শ শতাব্দী পর্ধগ্ত ভোগ একটি 
সমু লগব এব* বৃহ বন্দর বপিখা খাত ছিল। 

এ সময়ে গঙ্গা নদীর আদি ধাবা উপ্তর ধিক হ্হীতে 
আপিথা ছকুতেগ হহবা খপপোদষাগরে পতিত হইত। 
পণ এ দাবা লুপ হইলে বন্দব শখ হইঘা যার এব" মগ 
পঙ্গি প্রভৃতি জনদহ্যদিগের অত্যাচাবে এ অঞ্চণ ক্নশন্য 
অব. পরিণত ভষ) ফশে ৬রভোগের থ)াতি হাস পাইতে 
থাকে । 

»ব্রভোগ বন্দর ও তীথের উল্বেখ মুবৃন্দবামেন “চণ্তী- 
মঙ্গণন, কষ্ণখবামেব রাগ মঙ্গন। বিপ্রদাসেব মনসা ভাম।ণ, 
প্রভৃতি মঙ্গণকাব্যে এব 'িচৈতগ্তাগব 5 ও “শর ত্য 
চরিতামৃত প্রভৃতি টষ্বগ্রন্থে পাওয়া যাখ। চৈতন্তদেব 
সপারদ নীলাঁচলে যাইবার উদ্দেশে ছুত্রভোগে মাসিমা 
£ন্গদিন অবৃস্থান করেন। ছররডোগেব বিপুবস্থন্দরী বিখাত 
দেবতা। 

শো পন্থী বঃ 

ছত্রাক থ্যালো ইটা গোষ্টাৰ অস্তঞ্ঞ্ত সমাঙ্দেহী 
অপুষ্পক উদ্ছিদ ( 'থ্যালোখাইটা' দ্র)। ক্লোবেফ্পি না 
থাকায ইহাদের রঙ সবুজ শয, তাই সহজেই শাওনা 
হইতে ইহাদের পৃথক কথা যাষ। কোবোকশের 'অভাবে 

৪) 



ছত্রাক 

ইহারা সালোকসংগ্লেষের ( ফোটে সিন্থেসি ) দ্বারা 
নিজ খাছ গ্রস্ত করিতে পাবে না, ফণে ইহাবা কখণ৭ 
অন্য জীবিত জীবদেহে পরজীী (প্যারামাইট )-কপে এবং 
কখনও মুতদেহে না পচণনীল তব পদার্থে যুতঙ্গীবী 
(স্াপ্রোফাইট )-রূপে বাস কবিয়া জীব ধাখণ বখে। 
ইহাদের দেহে বিপাকঞ্য়ার ( মেঠাবপিজম ) খপে 
কারোহাইড্রেট উৎপন্ন না হইয়া ন্মেহজা পয খাদ্যাদি 
তৈয়াবি হয । 

সমাঙ্গদেহী হইলেও ছহুবাকেব দেহে ণানাপিধ গঠন- 
বৈচিত্র্য দেখা খায়। কোন৭ কোণ ছদাকেব দেহ 
অতি বল ও একটি মার কোষ দিগা1 গঠিত, কাহাবও বা 
বহকোধী দেহ পক্ষ ধিতাব ন্তায়, আবার কাহারও বা 
দেহের গঠন বেশ জটিল ৭ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত । 
অধিকাংশ ছন্জরাকেব দেই সক ক্লৃতাব ন্বায ম"শ দিষা 
গঠিত ১ ইহাদের প্তোবটিকে 'হাইফা? বসে এবং অনেক- 
গুলি হাইদণ একর হইয়] সুক্ম নলের ম্তায দেখিতে হইলে 
তাহাকে “মাইসেলিয়াম' বলে। ম্বত না জীবিত জীসদেহে 
যেখানেই ছনাক জগ্সায়, সেখাপ্ইে এই মাইসেপিয়াম এ 
দেছের ভিতরে বি্বৃতভাবে ছভাইযা পড়ে « থে! হইতে 

ছহাকেণ খাগশোপণে সহাষও। করে। 
দেহের গঠন শন্ুযায়ী ছনাকজা তীয উদ্ভিদকে চাবটি 

শ্রেণীতে ভাগ কবা যায় : ১. ফিকো।মিসিদিস (721,9০০- 
01506699) : ইহাদের দেহের আকার বেশ সরল মিউকণ 
নামক যে ছধাক সাধাবশ ত; পচা পটি, চামঢা গভতিব 
গায়ে হইয। খাকে তাহা এই 

২. আফ্কোমিসিটিল (3০0179০8665) £ সবল ৪ জঠিল 
নানা গ্রগাবেশ হইয়া! থাকে ১ গুছননেব সময়ে বিশেদ 
ধবনেৰ থলি মর্ধে) ইহাদের রেণু বা ম্পোর উৎপন্ন হয, 
খমির ( ঈ- ), আগ্ট ও পেনিসিলিষম এই শ্রেণীব ছতাক 
৩. বাসিদি ৪মিসিটিস (343111010505195)-- সাধারণ 

ইহাদের দেছেব আকার কিছুটা] জটিল, ইহাদের বেণু 
থাকে কোষে বিশেষ গকার প্রত্যঙ্গের (আউটগ্রোথ ) 

মধো , ব্যাঙের ছাছা এই শ্রেণীর অন্ত ৪. ফুগ্গী 

ইম্পেব্ফেক্হী ( ঢ0761 110791600): ইহাদের 

জীবনেতিহাস সম্পূন জাণা নাই ; 'ই শ্রেণার অ্এক্জি 
ছত্রাক হেলমিন্থোস্পোব্য়িম ধান গাছেব বিশেষ এক 
বোগের হুট্ি কবে। 

ছত্রাকের স'ক্রমণে জীবদেহে নান! রোগের হি হয় 
এবং অনেক সময়ে ফমলেণ প্রন্থৃত ক্ষতি হয়। অন্ত ধিকে 
আবার পেশিসিপিয়ম-জাতীয় ছত্রাক হইতে পেনিসিলিন, 
ক্রেপটোমিনিস-জাতীয় ছয়াক হুইতে রেপ টোমাইসিন, 

শ্রেণীব অনন্ত 

ছনা 

আর্গট হইতে আর্গোমেট্রিন প্রভৃতি নানা ওঁধধ পাওয়া 
যায। ভিটামিন ৪ আল্্কোহল উৎপাদনে এবং পাঁউকটি 
ভৈয়ারি করিতে খমির ব্যবহৃত হয়। মানুষের খাছ 
হিসাবেও কয়েকটি ছত্রাকের বাবহার গরচপিত। বিশেষতঃ 
'আগারিকাস, ফোলি৭টা, লেপি৭টা, মবৃচেল্লা, ক্লাভারিয়! 
প্রভৃতি ব্যাডেব ছাতা বিভিন্ন দেশে আহার্ষের অস্থভূর্কি। 
কি্ধ আমানিটা, কয়েক প্রজাতির লেপিগটা, কনুলা 
প্রভৃতি কয়েকপ্রকাব ব্যাঙেব ছাশায় আধাপ মারাত্মক বিষ 
থাক; এ সকল হাক খাইলে উদরাময়, নার্ড ও রকের 
নানাবিধ বোগ, এমনকি মুত) 9 ঘটিতে পারে। সাধারণতঃ 
যেসকল বা।ঙডেখ ছাভার দুপ্ধবৎ ৰস থাকে, দেহ আশযুক্ 

বা খব রঙিন হয় এখং কাটিলেই কাট! ম“খ শীন্্ নীপ হইয়। 
মাধ, সেগুশি বিশীপ্ ছদাক | পাশ্চান্তোে খাঞছের জন্য 
ছু'দাকে প্চুব চাষ হুয। “আ্যার্টিবায়োটিপ্স', ফ্রিপ্টোগ্যাম। 
৪ থেমির? এ | 

দ্র লু, তে. 1. 2ে৮110-৬০1111)12) এ 3, 0010065, 

7100 96600106010. 1)6291601)1756111 01 110107, 0712- 

)00145৬, 1927 3]. 12 অ1৮১দএ) 4 1110192801607 

(0[711101, £১11913010211, 19০0, 

সময [মণ প8শ 

ছন্দ বাপকার্দে বধ বণ প্যে। পানি প্রভৃতি সণ বিছুবই 
সপবিকম্সিচ ৭ শ্রনিষমিত বিন্যাসকে গন বলা হখ। 
কিন্তু বিশেবার্সে কবিতার আবাস উক্ষপ্রকার ধ্বনি 
বিগামকেই বশ হয ছনা। সুপরিকপ্িত পণাশী্জে 

পননিনিহ্যাসেন ফসে যে চিখঙ্গাযিত ভঙ্গী ব| স্পন্দন উৎপন্ন 

হয় হাঠাই ছনেব গ্রাণবন্থ। 
আদিম অবগ্ক।য় মব আধার ছন্ই গানের স্ব ও 

নাচেব "তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ধ থাকে | পবে ভাষাৰ 
ভ্রমবিকাশের ফলে ছন্দ নিজের খাত্ক্কো প্রতিষ্ঠিত হয়। 
প্রাচীন বৈদিক ৪ গ্রীক ছন্দেব উত্পনিণ ইতিহাস 
অন্রপদাবন করিলে এই কথার যাঁথাথ্য নোনা যাইবে। 
ঘণ্দের এই স্বাতন্া ঘটে প্রন্োক ভাষাৰ বাকৃবীতির বিশিষ্ট 
শঙ্গীগভ প্রভাবের ফলে । গানের সর বাকৃরীতিসাপেক্ষ 
নয়। কিন্ত ছশা নিযগ্সিত হয় বাকৃরীতির বিশিষ্টতার 
ছারাই। ভামাব বিশেষ বিশেষ উচ্চারণভঙ্গী ছন্দকে ক্রমে 
নাচের 'ভাপের প্রভাব হইতে? মুক্তি দান করে। এইভাবে 
ভাষার বিবর্ভনের সঙ্গে ছন্দে দ্ধপও ক্রমপরিণতি লাভ 
করে। 

শিন্ন তিন্ন ভাষার বাক্রীতি অহুলারে ছন্দের প্রকৃতি ও 
বিভিন্ন রকম হয়। ছন্দের মূল উপাদান চারটি-_ দল বা 



ছন্দ 

সিলেবৃল্, কল বা কালমারা, প্রন্থর বা আক্সেন্ট ও 
মিল। বিশেষ বিশেষ ভাষা এই চারটির মধো যে কোনও 
একটি বা একাধিক উপাদানের সহায়তায় আপন আপন 
ছন্দ উৎপন্ন কবে। প্রাচীন আর্য ভাষা ও আধুনিক ফরাপী 
ভাষায় ছনোর প্রধান অবলম্বন 'দলস"খ্যাণ বিভিন্নপ্রকার 
বিভাগ । ছন্দোগঠনের এই বীত্তিকে বলা যায় পলবুক্ত” 
রীতি। চৈনিক ছন্দ 9 মৃতঃ দলবৃত। ইংরেজী ছন্দের 
প্রধান অন্প্গন প্রন্বর। ছন্দোগণনের এই ক্বীতিকে বলা 
যায় প্রশ্ধপবুত্ত' বা প্রান্থরিকণ | প্রস্থবণের ছুই প্রধান ৰপ-_ 
দলবিশেষের উপখে উচ্চাঞণেব কঝোক-জাত বিল-প্রন্বরঃ 
(রেস আব্সেট ) ও কঠম্ববের তীব্রতা-প্রস্থত গািতি- 
গ্রন্থর (মিউজক্যাল ম্যাক্সেণ্ট )। বল-প্রথরের দ্বারা 
ই্খেদী হনদ নিমগ্িত হয। গাতি-প্রন্ধর বিশেষভাবে 
লক্ষিত হয প্রাচান বৈদিক, গ্রীক, লাতিন এবং আধুনিক 
চীন, নবধওয়ে ও স্ইছেনের ভামায়। কিন্কু একমাত্র 
৮নিক ভাষা ছাড়া বোধ কবি আর কোনও ভাষাতেই 
ছন্দোগঠনে গীত গ্রহ্থরের প্রতাৰ দেখা যায় না। বিশুদ্ধ 
কাস খাত “ওহ কাপমাতাগত ছন্দেব নিদশন পাওয়া 
খায় ম্ববাচীণ সংস্কত, প্রাক ত, হিপ্ণী, বালা প্রন্থৃতি ভাষায় । 
ছপ্পে[গঠনেশ এই প্ীতকে বল যাষ “কলাবৃত। এই 
রব ছন্দ সবতোজভাব্ইে দপস খ্যানিরপেক্ষ । ভারতীয় 
প্রাচীণ পবিলানাণ হাব শাম 'মাতাবুত্ত বা জাতি? । 
আধা, পঙ্ব্টিকা, পাপাকুনক গুভতি এই ছন্দোধারার 
অগ্রগতি । প্রাচীন মুত, গ্রীক, পান, আপবী, ফারসী 
৪ ৫ ভাবার গধাণ হন গুণি দলস খ্যাত হইলেও ইহারা 
কালশাত্রাশিরপেক্ষ নয। কারণ এইজাআীয় ছন্দের সব 

দলহ পশথ-৪ঞভেদে স্মনিদিই প্রণাপীতে বিশ্বস্ত থাকে । 
সপে প্রতোক ছপ্দোবিভাগেব ধ্বনিপবিমাণ ও নির্দিষ্ট হইয়] 
যায। অর্থা, এই মকপ ছণ মুখাতঃ দলসংখ্যাত হইপেও 
গৌণঙঃ কপাপখ্যাতও বটে। সুতবাং এই ছন্দোরীতিকে 
বশা যান খনিয়জিত দপবৃর্তী পীতি। প্রাচীন ভাগতীয় 
পরিভাষা এই রীতিব নাম “অক্ষববৃতী বা বরণবৃত্ত' | 
ইন্্রবন্তা, মাশিনী, মন্দাক্রাস্তা, শরপ্ধণা প্রভৃতি এই ছন্দৌ- 
রীতির নির্শন। গ্রীক, পাঙিন, আরবী, ফারশী ও 
উূ্ণছন্দ এই রীতিতে রচিত হইলেও সংস্কৃত অঙ্গরবৃত্ত 
ছন্দের সহিত ইহাদের কিছু পার্থক্য আছে। এ সব 
ভাষায় ছন্দোকপ নিয়গ্সিত হয় বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে 
গঠিত পঙ্ক্িপবের দ্বারা । পক্ষান্তরে সংস্থত তথা প্রাকৃত 
অক্ষববৃত্ত ছন্দের রূপ নির্ভর করে সমগ্র পঙ্ক্তির দলবিন্যা স 
প্রণাশীর দ্বাপা। আধুনিক হিন্দী, মারাঠী এবং গুজরাতী 
ছনেও এই পদ্ধতি অনুশ্ৃত হুয়। কিন্ত বাংলা, অনমীয়া 

ভা ৩1৫১ ৪০১ 

ছন্দ 

ও গড়িয়া ভাষার উচ্চারণে সংস্বতেব মত স্বর বর্ণের 
তুম্ব-দীর্ঘভে্দ নাই, ফলে এই ভিন ভাষার ছন্দে উক্ত- 
প্রকার অক্ষপবৃত্ত ছন্দের 'আদর্শ অনন্ত হইতে পারে 
নাই। 

অধিকাংশ ভাষার ছনাই ধ্বনিবিন্যাসের প্রধান পশীতির 
সঙ্গে একটি দ্বিতীয় পীতিকেও আশ্রয় করিয়া গাকে। 
গ্রীক-লাতিন এবং সংস্কৃত-প্রারুত প্রতি ভাষার অঙ্গরধুন- 
জাতীয় ছন্দ মুণ 5: দলসংখ্যাত হইলেও গৌণতঃ কাপমাত্া- 
নিয়ঙ্থিত। এই সব ছন্দ স্বভাবতঃই প্রস্বব ও মিল -শিরপেক্ষ। 
ই"রেজী ছন্দ মুখ্াতঃ প্রাঙ্গরিক হইলেও পুরাপুরি দল- 
ংখ্যানিরপেক্ষ নয। মিল ইংরেজী ছন্দের 'অভ্যাজ্য 

অঙ্গ নয়, 'অলংকরণমাত্র। পক্ষান্তরে ফণাসী ছন্দ মূলতঃ 
দলসংখ্যাত এবং প্রহ্গরনিরপেক্ষ » কিন্তু মিল ইহার পক্ষে 
'আলংকরণমাত্র নঘ অভ্যাজ্য অঙ্গশ্ব্ূপ। চেনিক ছন্দে 
দল গ্রচ্ছনিয়ঘণের পরেই মিলেব স্থান । সে ছন্দের তৃতীয় 
নীতি ত্রিবিধ গীতি-প্রন্থরের সুিয়ন্্রিত বিস্তাম। ভাবতীয় 
মাত্রাবৃত্ত বা জাতি-বগেব ছন্দেও মিলের গুরুত্ব কম নয়, 
কালমানানিয়হ্ছণের পরেই ইহার স্কান। বালা, অসমীয়া 
ও ওডিয়! ছন্দ নিয়ন্ষিত হয় প্রধানতঃ কালবি ভাগেব দ্বারা 
এবং একটি বিশেষ ধাবায় দগুচ্ছের দ্বাবা। উভয় ক্ষেত্রেই 
মি ছন্দের দ্বিতীয় নীতি বণিয়া শ্বীকুত। তবে আধুনিক 
কালে স্থপবিশেবে মিলবজিত ছন্দ-বচণাধ পীতিও প্রচলিত 
হইযাছে। কবি মধুস্দন দন এই অমিল ছন্দ-রচনার 
প্রবর্তক। বাংলা ছন্দেল প্রায়শঃ অলক্ষিত তুাতীয় অনুষঙ্গ 
ধ্বনিম্পন্দস্চক বল-প্রস্থর | 

সৈিক ছণ্দ মূলতঃ দলল'খ্যাত। লঘু-গুরুভেদে দল- 
বিশ্বা"র শীতি দেখা দেয় খগ্বেদের যুগেই । এরকম 
দপবিন্তাসের আরস্ত হয় ছন্দপঙ্ক্তিব শেধাংশে। পরবতী 
কালে এই নীতির গুয়োগক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং ফলে 
সমগ্র পড়্কিতেই শান গ্রণালীতে লঘু- গুরুভেদে দলবিহ্যাসেন 
রীতি দেখা দেয়। কিন্ধু প্রথানতম সংস্থৃত ছন্দ অন্ুভ, 
এই রীতির অধীন হয় নাই। বৈদিক ছণ্দেধ ল্রায় এই 
উত্তরকাশীন অনষ্ুভ, ছণ্দেও প্রতি পঙ্ঞির শেষা'শের 
দলবিন্যাই নিয়ন্ত্রিত, বাকি অংশের দলবিগ্ভাম অনিযক্ষিত। 
বাধাবাধি নিয়মের বন্ধন হইতে এইভাবে অপেক্ষা মুক্ত 
থাকার ফলে অন্ুটুভ্ ছন্দ সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বপ্রধান স্থান 
অধিকার করিতে পারিয়াছে। খগ্বেদের যুগেই অন্ুষ্টুভ, 
ছন্দের উৎপত্তি । কিন্তু তখন তাহাব স্থান ছিল অপেক্ষাকৃত 
নিমে। খগ্বেদে পনেব প্রকাব ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়| 
ইহাদের মধ্য গায়ত্রী, অন্ুষ্রভ, ভিত, ও জগতী-- এই 
চারটিই প্রধান। খগ্বেদের অধিকাংশই এই চার ছন্দে 



ছন্দ 

বচিত। ইহাদের মধ্যে ত্রিষ্রভ ছন্দের প্রয়োগই সর্বাধিক । 
তাহার পরেই গায়ব্রীর স্থান। অনষ্টুতের স্থান তাহারও 
নীচে। উত্তর কাপে সংক্কত সাহিত্য হইতে বৈদিক গায়ত্রী 
ছনের বিশোপ ঘটে এবং অনু্টভ ছন্দ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত 
হইয়] সধোচ্চ স্থান অধিকাৰ করে। এই উত্তরকাশীন 
নৃতন অনরটুভ, ছন্দেরই নাখান্তর "শ্লোকছন্দ'। চিরাগত 
জনশ্রুতি অনুসারে আদি কৰি বাল্ীকি এই শ্লোকছন্দের 
প্রবর্তক । 

বৈদিক গায়ত্রী ছনা ব্রিপঙ্ক্িক, গ্রতি পড্ক্তির ধল- 
সংখা] আট । অন্ুটুভ, জিষ্টভ, জগতী প্রভৃতি অন্ঠা ্য ছন্দ 
চত্ৃষ্পগ্ক্তিক। এই তিন ছন্দের প্রতি পঙ্ক্িব দলসংখ্যা 
যথাক্রমে আট, এগাবো এ খাবো । জগতী ছন্দ বস্ততঃ 

ভরিভেবই পরিবধিত কপমাব। অন্ুটুভাদি বৈদিক ছন্দ 
হইন্ডেই উন্তরকালীন ইন্দ্রবজা, মাপিশী প্রস্তুতি অক্ষরবৃতত- 
বগীয় সমস্ত ছপ্দ উৎপন্ন হইয়াছে । বিশেষতঃ তাঠ। ছুই 
উপায়ে_ প্রতি পছ্ক্থিতে লখ্-গুকভেদে ধলবিন্যাসবৈচিত্রোর 
ছারা এবং পছ্ক্রিদৈর্ঘ বৃদ্ধির ঘাবা। আৰ আধা, পজ্ঝটিকা 
প্রভৃতি মানাবুন্ববগীয় ছন্দগুলি উত্পনন হইয়াছে প্রাকৃত 
ভাষার প্রভাবে এব' সম্ভবতঃ তাহার৪ মৃপে রহিয়াছে 
সংগীতের তালখিভাগের প্রভাব | 

ভারন্গীয় সাহিত্যে যেমন ছন্দোবৈচিক্রোব অত।ব নাই, 
তেমনই ছন্দোবিষয়ক শাস্গ্রন্থের ৪ অভাব নাই | বস্তুঙঃ 
ছণ্দঃশিক্ষা বেদচর্ভার অক্ষ বলিফাই স্বীকত ছিল । ফলে 
অন্যতম বেদাঙ্গ হিসাবে অতি প্রাচীন কাপেই ছন্দঃশাস্ত্রচর্চার 
শরপাত ইয়। এই চর্চা গ্রাচীনভম শিদর্শন পাঁওয়] যায় 
খগ্বেদের প্রাতিশাখ্যহুত্র, সামবেদের নিদানস্থত্র, শাঙায়ণ 
শ্রৌতন্তর গ্রভুতি হুত্রগ্রস্থে। পরবতী যুগেও দীর্ঘকাল 
ধরিযাই ছণঃশাস্বরচণার কাজ চপিয়াছে। এই প্রসঙ্গে 
পিঙ্গলের ছন্দহ্তর। গঙ্গাদাসের ছন্দোমগ্রী, কেদারভট্টের 
বৃন্থবত্কর এবং মধ্যযুগের প্রাকাতপৈঙ্গল গ্রন্থের নাম 
বিশেষভাবে উল্েখযোগা । 

ভারতীয় ছগ্ঃশান্সগুপি অনেকাংশে সাংকেতিক 
পদ্ধতিতে রচিত এবং বাবহারিক গ্রয়োজনসাধনই এগুলির 
প্রধান উদ্দেষ্টা। সেইদন্য এগুলিতে নৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ- 
পদ্ধতির অভাব লক্ষিত হয়। ছন্দের নামকরণেও এই 
অভাব দেখা! যায়। ভারতীয় ছন্দঃশান্ত্রে পরিভাষ। রচনার 

ছবলতার দৃষ্টান্ত ছিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, প্রত্যেক 
ছন্দংস্তবকের পূর্ণ রূপবিভাগকে বগ। হয় পদ, পাদ বা চরণ, 
কিন্্ু যতির ছার! বিচ্ছিপ্ন পদখণ্ডের নামকরণের কোনও 
প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। 

ত্র পিঙ্গলাচার্ধ, ছন্দঃসতম) কেদারভট্ট, বৃত্তরন্াকরম্; 

৪২ 

ছন্দ, বাংল! 

গঙ্গাদাস, ছন্দোমঞধী, ঝামতারণ শিরোমণি-সম্পাদিত, 
কগিকাতা, ১৮৭৫) চন্দ্রমাধব ঘোষ, ছন্দঃসারসংগ্রহ ঃ 
চন্্রমোহন ঘোষ সম্পাদিত, প্রাকৃতপৈঙগলম্, কলিকাতা, 
১৯০২) ভোলাশংকর ব্যাস-সম্পাধিত, প্রাকৃতপৈঙ্গলমূ্; 
প্রাকৃত টেক্সট সোসাইটি সিরিজ ২, বারাণমী, ১৯৫৯ শ্রী; 
জগন্নাথ প্রসাদ ( “ভান্র' ), ইন্ঃপ্রভাকর (হিন্দী ), 
বিলাসপুর, ১৯৩১, পুবুণাপ শুরু, আধুণিক হিন্দী 
কাব্য মে ছন্দ-যোজনা, লখনৌ, ১৯৫৮ 7 শিবননদন 
প্রসাদ, মাত্রিক ছনো] কা বিকাস; পাটনা, ১৯৫৮ 
মাধববাও পটবর্ধন, ছন্দোবচনা (মারাঠা), বোস্বাই, 
১৯৩৭ ১ 0০91£6 941710001, 171150021 1৩27012] 

01121781151 01050৫, [,010900 1930. 

বোধঙ্ছে সেন 

ছন্দ, বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত বাগ্বী5 ৭া উচ্চারণ- 
ভঙ্গীই ছন্দেব স্বাভাবিক প্রত্ঠাভমি, কিন্তু পুনাগত 
এডিহানিক প্রভার ছন্দকে অনেক মময়েই বিপখে চালিত 
করে। অন্যান্য অনেক ভাবার শ্বায় বাণপা ভাষার শেয়েও 
তাহাই ঘটিয়াছে। বাল! শাষার অধিকাশ শঙ্ই- হয় 
খাটি সন্ত, না হয় সাঙ্বতদ অথাৎ "ঠঞ্ঠব। কিন্ত 
বাংলা ভাষাৰ উচ্চাৰখ পঞ্ধতি সবতভো তাবে না হইলেন 
অধিকা'শেই স্বতন্থ। এই স্বাত্য বিন্ধেতাবে পক্ষিত হয় 
বাংলা স্বর বর্ণের উচ্চাবণে ও প্রন্থণ (আযক্সে)-হ্বাপনের 
পদ্ধতিতে । আর ছণেব গতি ৪ গ্রঞ্চঠি অনেকা'শেই 

নিয়স্্িত হয় ভাষার এই দু বৈশিষ্টেব দ্বাবা। কিছ 
বাপ সাহিত্য যেহেতু সংন্বত ৪5 গ্রাক্াত সাঠিতোর 
উত্তবাধিকা্ পইয়। গড়িয়া উঠিষাছে, সেইজন্য বাংণপা 
ছন্দও প্রথমাবধি সন্ত ও বিশেষণ প্রাকৃত ছন্দের 
আদর্শকেই গ্রহণ কবিডে চাহিয়াছে। অথচ সে 
আদর্শ বাংলা ভাষার পক্ষে ম্বাভাবিক 'অখাৎ বাংল। 
উচ্চারণ-খীতির অনুযায়ী ছিল ণা। ফলে 'প্রাঈীন বাংলা 
ছন্দ সংব্কৃত বা! প্রাঞ্তত ছন্দের আদর্শেও গড়িয়া উঠিতে 
পারে নাই, নিজের শ্বাভাবিক আদশেও প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পাবে নাই। ইগরোগীয় বহু ভাষাৰ ন্যায় বাংলা ভাষার 
পক্ষে আপন স্বাভাবিক ছন্দের সন্ধান পাইতে বহুশতাব্দী- 
কাল লাগিয়াছে। বর্তমান কালেও বাংল! ছন্দ সর্বতোভাবে 
আপন স্বভাবে প্রতিষ্টিত হইতে পারিয়াছে কিনা বলা 
শক্ত । আধুনিক যুগে বাংলা গঞ্ধের পক্ষেও সংস্কত 
আদর্শের প্রভাব কাটাইয়া উঠ্রিয়া স্বভাবে প্রতিষিত হইতে 
দীর্ঘকাল লাগিম়াছে। বাংল! ছন্দে সে গ্রভাৰ কাটাইয়া 
উঠিতে শ্বভাবতঃই আরও দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। গগ্ের 



ছন্দ, বাংল! 

পক্ষে বাগ্ভঙ্গীর অনুসরণ যতখানি প্রয়োজন, পণ্ভের পক্ষে 
তাহ! হইতে আরও বেশি প্রয়োজন । 

বাংল ছন্দের উক্ত অব্যবস্থিত দশ।র নিদর্শন পাওয়া 
যায় বাংল। সাহিত্য-ইতিহামের সমস্ত পবেই। চর্ধাগীতির 
আদর্শ ছিপ প্রাকৃত ছন্দের অন্সসরণে দীর্ঘ স্ববের দীর্ঘত! 
বজায় রাখা , কিন্ক-_ 

“কানেট চোরে নিল কাগই মাগঅ |” 
এই পঙ্ক্তিটিতে তিনটি দীর্ঘ স্বর খাংপ। উষ্ারণের 
স্বাভাবিক টানে ত্রহ্বত্ব গ্রাঞ্ধ হইয়াছে । আর - 

'জই তুম্হে পোঅ হে হোইব পারগ।মী 
পুচ্ছতু চাটিণ অনন্তর স্বামী ।, 

এই দুই পওন্তিতে শুধু যে কোনও কোনও দীর্ঘ স্বর 
আপন আপন দীর্ঘত্ব হারাইযাছে তাহা নয়, 'জইঃ 
এবং গহোইখ শবের হ'-ও স্বাতন্্য হারাইয়াছে, আৰ 
অঙ্তর একের গুঞ্ক দলটির (ভৎ) গুরুত্বও লগ্ব 
ইইযাছে। এহসব আদর্শচ্যুতি ঘটিরাছে একই শ্বাভাখিক 
কাবণে। 

“শ্ঞল্তকীতন' রচনার সমবে বাণ্পা ছন্দ প্রাচীন অ-দশ 
হহতে আব অতনঞক্ক দুরে সবিয়া আসিয়াছে, কিনব 
প্র।চীনেণ টাণ একেবারে গোপ পায় নাই 

'শশণঞজলধসম কুগ্তপ্তাবা।। 
বেক 5 বিগুপি শোতে চম্পকমালা ॥ 

পমান্তরে বাশার শ্ব।ত।বিক উচ্চারণের গুভাবত স্পইতর 
হহগা প্রক্কাশ পাহয়াছে। বিশেবতঃ) 

১. “তাহার হাতে হৈবে কংশানদের বিনাশে |? 
২, 'পাকিণ দাসী মাথার কেশ। 

বমন শবার মাকড় বেশ ॥। 
খালার এহজাতী7॥ ম্বাঙাবিক উচ্চারণ আরও 

সন্দেহাঙাতরপে ধা পড়িয়াছে ধপ্রিবাসের বচনায। 
“চয।গাত ও শরকৃষ্ণকীঙণ? যেঙাবে গাত হই৩, কৃ্ডিবাসের 
কাহিনী সেঙাবে গাত হইখাব জগ্য রচিত নয। সেহজন্তয 
'তাহাতে স্বাভাবিক খাগ্তঙ্গী প্রতিফপিত হইবার অধিকতর 
অবকাশ ছিল-_ 

এঘুব'শের কীতি কেবা বণিবারে পারে। 
কুক্তিবাস রচে গীত সরন্ঘতীব বরে ॥) 

মনে হয়, সেই যুগে লোকসমাজজের মৌখিক রচনা 
ছন্দগ্রভাবই চচর্ধাগীতি, এআকঞ্চকীতন” ও ২*গ্তবাসের 
রচনায় উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে ধরা পড়িয়াছে। 
অবশেষে লোচনদাম (১৬শ শতক) তাহার ধামালী- 
রচনায় এই লৌকিক বা মৌথিক ছন্দকে অসংকোচেই 
স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন-_ 

ছন্দ, বাংলা 

“আমার প্রাণ ছমছম করে সখি, 
মন ছমছম করে। 

আধ-কপাহল। মাথার বিষে 

বইতে নারি ঘরে ॥। 

কিন্ত লোচনদাসও তাহাব চম্যনঙ্গলের সাঁণু পচনায় 
এই পৌকিক রীতির ছন্দকে স্বীকার করিযা ল্হতে সাহসী 

হণ নাই । 'ভারতচন্ত্রের রচনায় এই পতি একটিমাত্র 
দৃষ্টান্ত দেখ। যায। কিন্কু তাহা নারাদেব উপ্চিন্ূপে 
রচিত। অধুণাপূর্ব যুগে এই ছন্দে সবা।ধক ও সবশেষ 
প্রকাশ ঘটে রামপ্রসপাদের গানে-- 

“'আ[মি কি ছুংথেবে ডরাই 
দেখ, সুখ পেষে শোক গব করে, 

আমি কি দুখের বডাহ ।। 
অতঃপর ঈশ্বর গুপ, হেম১প্র-প্রমুখ অনেকের পচশায় 

এই ছন্দের গুধোগ দেখ! যায়। কিন্তু ভহার গুথম 
হবমাজিত ও সথগঠিত রূপ প্রবাশ পায় রপীন্দ্ণাথের 
“ক্ষণিকা' কাব্যে (১৯০ থ্রী )-- 

'বসন্থা-রঙ বলনখানি 
নেশার মতো ১ক্ষে বরে, 

তোমার গাথ। যুখীর মাণা 
প্রতি মতো বর্দে পড়ে ॥ 

পখবতা কালে রবীন্শাছ্ের অগ্যান্ত কাঝো এবং 
সত্যেশ্নাথ-প্রদুখ কবি বচনার ওহ শের বিধতন 
ঘটিয়াছে আরও বিতর পে ও অপু শগ্ডতিতে। বোধ 
কবি, এই হণোৌর সবারধধিক শাক্তমথ প্রকাশ ঘটরাছে 
থিজেন্দপালেব 'আলেখা? কাবো (১৯০৭ শ্রী) 

“আমি দেখছি যেন দৃরে, দুবন্ে অন্পষ্ট একটা 
আলোক ভ স্থাশ, 

যেখানে সৌন্দধ উৎস উঠছে) ৪ ঝংকত হচ্ছে 
আবশ্রান্ত গাণ।' 

বিশ্লেষণাম্মক পরিভাবাধ এই শৌকিক ( ববীন্্নাধের 
পরিভাষায় প্রাকৃত? ) ছন্দোরীতিকে বলা যান গপবুত্ত | 
অমুল্াধনের পরিভাষায় এই রীতি নাম 'শ্বাধাঘাত- 

প্রধান? | চর্যাগীতি-রচনাতেই এই ছশের পরোক্ষ গ্রভাব 
নিশ্সন্দেহে অস্ত করা যায। কিন্তু সাধু মাহিচত্যব 
আসবে ইহার প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে বিংশ শতকে 
'ক্ষণিকা কাব্যেব সময় হইতে । মনে হর) এই ছন্দ এখনও 
পূরণশক্ডিতে স্বাধিক।বে প্রতিষ্ি ত হইতে পারে শাই। 

“চধাগীতি'তে অনুশ্থত ছন্দোবীতির প্রাচীণ শাসীয নাম 
'াত্বাবৃত্ত' বা 'জাতি'। আখুশিক পবিভামায ইহাকে 
বলা যায় “কপাবৃত্ত' । রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এই পীতিকে 
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ছন্দ, বাংলা 

বলা যায় “সংস্কত-ভাওা' | অমৃল্যধন ইহাকে বলৈন 'ধ্বনি- 
প্রধান। এই রীতির ছন্দ গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ বাহন। 
পরধর্তী কালের বহু গীতিকবিত! রচিত হইয়াছে এইজাতীয় 
ছন্দে। তাহার শির্শন পাওয়া যাষ ৈষ্ণবপর্দাবশীতে । 
এইজন্য এই শ্রেণীর ছন্দকে "গীতিক। ছন্দ নাম দিলেও 
অনুচিত হইবে না। গ্রধানতঃ জয়দেবের গীতগোবিণ 
কাবোর ছপই উক্ত পদাবলীর আধ্শরূপে স্বীকৃত 
হইয়াছিল, কিন্থ স্বর বর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ যথাযথভাবে 
রক্ষা কর] পদকতাএ পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে অনেক 
স্থলেই প্রাচীন দীর্ঘ উচ্চাএণের নীতি লঙ্ঘিত হইয়াছে । 

স্ফুট চম্পক দল-নিম্দিত উজ্জপ তমুশোভা । 
পদপহ্থজে নৃপর বাজে শেখর মশোলোভা ॥ 

এই অপেক্ষারুত শির্দোষ দষ্টান্তটিতে 9 চারটি দীর্ঘ শ্বরের 
দীর্ধঘত্ব রক্ষিত হয নাই। সস্কৃত পদ্ধতিতে স্বব বর্ণের দীর্ঘ 
উচ্চাবণ বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। তাই 
গীতি ক ছন্দের রচনার এই জযদেবী রীতি কালঞমে বাংলা 
সাহিত্য হইতে প্রাধ বিলুপ্তই হুইঘা গিয়াছিল। অবশেষে 
'মানমী' কাব্যরচনার যুগে (১৮৮৭-৯০ গ্রী) ববীন্্রনাথ 
এই গাতিকা ছন্দকে ণৃনৰপে পুনরুজ্জীবিত কবেন। 
রবীন্দ্-প্রবতিত এই নব্য রীতিতে প্রান ববনে স্বর বর্ণের 
দীর্ঘতা রক্ষার কৃত্রিমতা সর্বতোতাবেই পরিত্যক্ত হয়, 
কিন্তু কুদ্ধ দপকে (ক্লোজড পিলেবৃল্) গুক্চত্বদাণের নীতি 
শ্বীকার করিষা লও! হয, কেশনা কদ্ধ দলের প্রসারণ 
বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির বিরুদ্ধ নয়। 

পশিমেষে নিমেষে আপোকরশ্মি 
অধিক জাঁগয়া উঠে, 

বঙগহদয় উন্মীপি যেন 
রক্তকমল ফুটে |, 

রূবীন্দ্র-গ্রবতিত এই নব কণাবৃন্ব রীতির ছন্দই আধুনিক 
বাংলা গীতিকবিতার প্রধানতম বাহুণ বপিয়া স্বীকৃত 
হইযাছে। পক্ষান্তরে গীতিক। ছন্দের প্রাটান জয়দেবী 
পদ্ধতিকে ও অস্থলিতরূপে নৃতন শক্তি দান কণা হইযাছে। 
কিন্ত তাহার প্রয়োগকে স্থুরতালযুক্ত গীতিরচনার শ্ধেত্রে 
সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। দৃষ্টান্তশ্বরূপ ছিজেন্্রপালের 
পতিতে।দ্বারিণি গঙ্গে' এবং রবীন্দ্রনাথের “জনগণমন- 
অধিনায়ক “দেশ দেশ নন্দিত করি+, “মাতৃমন্দিরপুণ্/- 
অঙ্গন, প্রভৃতি স্থপরিচিত গানের কথা উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 

চর্ধাগীতির যুগে মৌখিক ভাষা ও লৌকিক ছন্দের 
আকর্ষণে বাংলা কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে যে পরিবর্তন- 
প্রবণতার স্থত্রপাত হয়, তাহার পরিণতি দেখা যায় 
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চণ্ীদাস ও কৃর্তিবাসের বচনায। কিন্তু নির্দিষ্ট আদরের 
অভাবে এই নূতণ ছন্দোরীতি তাহাদের হাতেও স্থিরতা 
লাভ কৰিতে পারে নাই। এক দিকে প্রান আদর্শ 
অঞ্চসরণের সঙ্ঞান প্রধাস ও অন্য দিকে স্বাভাবিক উচ্চারণের 
অপক্ষ্য আকর্ষণ, এই ছুই-এর মধ্যে ছন্দকে স্থিরত্ব দান 
কর] সহজ ছিল না। 

অবশেষে অষ্টাদশ শতকে ছন্দশিল্পী ভাবতচন্দ্রে হাতে 
এই অশিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটে। ভিনি এই ছণ্দকে 

যে নীতির উপবে গুতিঠিত করিলেন তাহা হইতেছে 
অক্ষর-গণনার বীতি। কির বা নাষ “অক্ষর ধণিতে শুধু 
যে সংস্বতের মত স্বতগ্র অনুক্ত ও যুক্ত বা বোঝায় তাহা 

নয, ব্বাতক্যহীন স্বর খা খাঞন বর্ণ” শ্বতগ অক্ষব বলিম়। 
স্বীকৃত হয়। যেমন -_ সঞ্চিত ও কিঞ্িৎ বদনা ও চন্দন, 
পশমী ও কাশ্মীর শঙ্ধে সমতাবে তিন অন্মবে গণনাই 
বাংলা পীতঙি। এহ খ্রীতিতে “শৈব, শবে দুহ এর্ষণ, 
কিন্তু হহখ" শে তিণ অন্দণ খরিঠে হয । বনণা বাঙলা, 
এই পাতি নিদোশ নখ । ভাবঙচন্দের মমখ হইতে এই 
বাংপা “অঙ্গরখুত' গীতি গ্রাথ ওমান কান পঞ্চ চশিযা 
আসিখাছে। যশে এহ নাতিব 518 ৪ দল ঠা হলিতে 
বা"লা ছন্দ আজও সম্পূর্ণ ১৪ হহতে পাবে না” | খ্বশ্য 
রধীন্দনাথের হাতি এই লবাগশমার এটি অনেক।শেহ 
স'শোধিত হইমাছে। তাহ আগকাশ নার কেচত আলণ 
শবে দুই মনা এব, “বশহ” শন্বে ঠিণ ১141 গণনা 
করিতে থিধা বোধ করেন ন।» পাপভি, হাপকা গুঞ্তি 
শবে9ও অপাযাসেহ ছুহ মাথা গানা বা 5011 

শুধু অক্ষপগণণাব ৭টি নয, ফা [নের শৈষিপযও 
দেখা যাষ ততৎ্কাশীন কবিদেব পচণাথ | পশ্ণ গুপরের 
রচনা 

১. "কেহ নগ হাঁড়ি খুচি, 
সবাই সমান শুচি, 

“কখনই” ন। হও মশিন।? 
২, আছে খঢে অমুণ্ অমরাবতী পুণে |? 
৩. “িমুদয় জগৎ তোমার বশে রয়” 

এই উভযবিখ %টিই বন্ৃপাংশে অপনীত হইধাছে ববীন্দ্র- 
নাথের গ্রতিভাবপে। 

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এই ছন্দোবীতির নাম “সাধু; 
রীতি । বাংলা ছন্দেব এই সাধু রীতিই বছ শতাবী 
ধরিয়] কবিদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ঘপিষা স্বীকৃত হইয়া 
আসিয়াছে । কারণ ইহাব ধ্বনি-সঙ্গিবেশ প্রণালীৰ কয়েকটি 
বিশেষ গুণ আছে। প্রথমতঃ) বালা উচ্চাবণে প্রয়োজন- 
মত কুছ্ধ দলের ম"কোচন-প্রসারণ দুই-ই চলে ১ তবে 



ছন্দ, বাংলা 

শবের অন্তষ্থিত রুদ্ধ দলের প্রসারণ-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত 
বেশি। সাধু রীতির ছন্দে এই শব্ধান্টিক প্রন।রণ-প্রবণভাকে 
বিশেষ করিয়া কাজে লাগানে! হয়। তাহাতে প্রত্যেক 
শঙ্ষকে পরবণ্রী শব হইতে পৃথক কবিয়া রাখিবাঁর এবং 
ফলে সহজে অর্থ গ্রহণের সহায়তা হয়। দিতীয়'তঃ, এই 
রীতিখ ছন্দে পর্বের আদিস্থিত প্রশ্বরকে স'যত রাখা ও 
পধের অন্তস্থিত যতিকে গ্রয়োজনমত লুপ্ধ করা 'অপেক্ষাকৃত 
সহজ। ঘন ঘন প্রতস্বর ও যতিগ্থাপনের দ্বারা ছন্দে যে 
পঘু নাচুনি তাল দেখা দেঘ, এই বীতির ছন্দে তাহ। 
সহজেই এডাইয়] চল। যায । ফলে গভীর ও গন্ভীব ভাব- 
গ্রকাশের পক্ষে এই ক্রীতি খুবই স্হাধক হয়। তাই 
উচ্চাঙ্গের তাব-গ্রকাশের জন্য কবিরা এই সাদু পীতিকে 
আশ্রষ করিযা থাকেন। এইজন্য মধুশ্দনের পক্ষে এই 
রীঠিতে 'অমিরাক্ষণ বন্ধ গ্রবঙন করা এবং সেই খঙ্ছে 
মহাকাব্য রচন। কবাও সম্ভব হইখাছিশ। 

এই গাঁতীব ছন্দের বৈচিত্র্য ও শর্ত চএম পরিণতি লাভ 
করিখ।ছে রবীন্্নাথের এচনাবলীতে । বোধ কার তাহা 

'বলাক1 কাবোব (১৯১৬ শ্রী) মুন্তবন্ধ কবিঙাগুপিকেই 
গঠ পবিশতিব শ্রেছ পিদর্শন বলিষ। গ্রহণ কবা যাখ। 

ন্দাবণ ছুংখরাতে 
মুতাধাতে 

মাধ চিন ঘবে নিল ম৩সীয 
তখন দবে না দেখা দেবতা অমর মহিমা ?? 

বিশ্লেখণা শুক পরিতাখার এই সাধু ছন্দোবীতির নাম 
দেখ! যায় 'মিএ কশাবৃন্ত'। কেননা, এই ছন্দ মৃূলঙঃ 
বধ দণ্লব স"কুচি৩ ও প্রসাবি৩-- উভ্ভযবিধ উচ্চাব্ণ 
রূপের যোগে গঠিত। অুশ্যধনেব মতে এই বীতিঝ গাম 
“তাণপ্রবান' | 

ছশ্পোবচনাব উদ্ষেশ্য হইতেছে বিবিধ উপাষে প্রস্থব, 
যতি, মাত্র! ও মিলস্থাপনেব গ্বাপ্গা কবিভাব ভাষা এক- 
একপ্রকার তরঙ্গভঙ্গী বা ম্পন্দশীপা (বিদ্ম ) উৎপন্ন 
করা। এই ম্পনশীপাই ছন্দের প্রাণ। দেখা! গিযাছে 
ছন্দোরচনায় নির্দিষ্ট নিষমকান্রণ না মানিযাও কবিতার 
ভাষায় ছন্দেখ স্পন্দনটুকু বুক্ষা কথা যায়। এইপ্রকার ছনদো- 
বন্ধহীন স্পন্দণময ভাষাকে গছ্যই বল! হয়, পদ্য বলা হয 
না । তথাপি একটু শিথিল পরিভাষা কবিতার ভাষাৰ এই 
"্পন্দভঙ্গীকেই বল] হয় 'গছ্য কবিতার ছন্দ? সণক্ষেপে গণ্ঠ 
ছন্দ । আধুনিক কালে এইরূপ ম্পশ্দনময গণ্য ভাষাতে 
কবিতারচনার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। রখীন্দ্রনাথের 
“পুনশ্চ” 'পত্রপুট', “শেষ সপ্তক' প্রতৃতি গ্রন্থের রচনাসমূহ 
এইবূপ গগ্ভ কবিতার অন্তম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

ছন্দ, বালা 

দ্র সত্যে্্রনাথ দন্ত, “ছন্দ-সরম্বতী+), ভারতী, বৈশাখ, 
১৩২৫ বঙ্গা্ধ ১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র সেন- 
সম্পাদিত, কপিকাতা) ১৯৬১ ১ গুবোধচন্দ্র সেন, ছন্দো গুরু 
পববী গ্রনাথ, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায়, 
বাংপা ওন্দের মূপ-ন্থবর, কলিকাতা, ১৯৫৭১ মোহি-লালি 
মজুমদার, বাংলা কবিতার ছন্দ, কলিকাতা, ১৯৪৫, 

নীপরততন সেন, আধুনিক বাণলা ছণ্দ, বপিকাতা, ১৯৩২ 
প্রবোধচগ্ত সেন, ছন্দপরিক্রমা, কপিকাতা) ১৩৭২ বঙ্গান্ধ | 

এবাধচন পেশ 

বা'প। তপ্তুব ভাঁষ|! হইলেও স"স্বত ছন্দ হইতে 
বাংল। ছণেব উদ্ভব হয় নাই। বাংলা ছন্দ মান্রাগত 
(কোয়ান্টিটেটি৬ ) এবং মূপতঃ মাত্রামমকতবই (কোয়ান্- 
টিটেটত ইকুইভ্যাশেন্স ) ইহার ঠিক্তি। বৈদিক ও 
লৌকিক সংসগৃতেৰ ছন্দে মাএার গুরন্থ থাকিপেও সেই 
ধণ্দ ছিলি অক্ষবগত (সিপেবিক )। ছন্োবন্ধের এক- 
একটি পাদে নির্দি্টম'খ্যক হুশ্ব ও দীর্ঘ অন্মরকে একটা 
বিশিষ্ট পাবম্পধ অশ্ুসারে সন্নিবেশ করিতে হইত । 
এইবূপ ছনোবন্ধকে বলা হইত বৃত্ত হন্দ। 'বৃন্ত' ছন্দের 
সহিত বাংল। ছণের মূলঙঃ কোনও সংগতি নাই । 

অর্বাচীন সংস্কতে ও প্রাকতে অন্য এক প্রকারের 
পের গচপন দেখা যাম। এক-একটি ছণ্পোবিভাগের 
মোট মাত্রাস খ্যাই তাহার তিক 

এইজন্য উত্তরকালে রচিত ছন্দোমঞ্খী'তে ম্বীকৃত 

হইখাঠুছ যে, 
পগ্যং চতুষ্পদি তচ্চ বুন্তং জাতিরিতি দ্বিধ]। 
ণ এমক্ষরস খাত জাতিাতাকৃতা ভবেৎ ॥ 

এই “মাত্রাঞতা' ছন্দের নাম “জাতি দেওখাতে ধারণা 
হয যে আধেত যে নমন্ত জা ভাবতে বাম করিত, 
তাহাদেব মধ্যেই এই মাত।ক৩, ছন্দ বা মাত্রাচ্ছণ্দ 
প্রচপিত ছিল। যে সমস্ত অঞ্চল মুখ্যতঃ অনাধ অধ্যুষিত 
ছিপ, সেখানে আর ধর্ম ও আর্ধ আাধার প্রভাব পরিব্যাপ্ 
হইলে 5 আয বা "আর্য, ছন্দ পরিগৃহীত হয় ণাই। কারণ, 
ছন্দের সহিত রক্তের সম্বন্ধ 'অতি ঘনি | পক্ষান্তরে 
কালক্রমে অন্য ভাষিত হওয়াতে আর্ধ ভাষাতে ও অনাধ 
ছণ্দোবীতি অনুপ্রবেশ করে। শ'করাচার্ধ সংকৃতে গ্রস্থাদি 
রচনা! করিলেও 'পজ.ঝটিকা প্রভৃতি "জাতি' ছন্দে পদ্য 
রচনা করিযাছিলেন। 

মাব্রাগত হুইলেও বাংলা ছন্দ সংন্বত বা প্রীরুত 
মাত্রাচ্ছন্দের সর্থ। অন্থব্ধপ নহে । বাংলা কাবে;র প্রাচীন 
যুগ হইতেই দেখা যায় যে হন্য ও দীর্ঘ অক্ষরের যে বিতেদ 

৪6০৫ 



ছন্দ, বাংল! 

পূর্বে প্রচণিত ছিল, তাহা শিথিল হইয়া! আনিতেছে, 
মধ্যযুগ হইতে ইহ উঠিয়াই গিয়াছে। বস্ততঃ বাংলাষ 
দীর্ঘ অক্ষরেখ ( সিলেব্ল্) উচ্চারণ নাই, কেবল বাংলায় 
শব্খ-সদ্ধি অচল বশিয়া শবের অন্ত্যাক্ষর হলন্ত (ক্লোজ ভ.) 
হইলে সেই অক্ষরটি দ্বিমাত্রিক বা! দীর্ঘ বলিযা গণ্য হয়। 
তবে বাংলায় ছন্দের লষ ও প্রয়োজন অন্কমারে স্বভাব-ুম্ব 
অক্ষর খ্মান্রিক এবং স্বভাব-দীর্ঘ অক্ষর একমাত্রিক বা 
হম্ব হইতে পবে। 

ভারতীয় ষ"গীতের ন্য।য বাংলা ছন্দ ও "যতিতালাভ্যাং, 
অর্থাৎ যতি ও তালের ছারাই শিয়ন্তিত এব বাংলা ছন্দের 
গঠন ও গতি তালের গঠন ও গতিবই অন্রপ। তালের 
“বিভাগ”-এর অন্রকপ, ছন্দের উপকরণ-স্থাণীয় এক-একটি 
বিভাগকে বপা হয় "পর" ১ কথেকটি পরব দিয়া গঠিত হয 
তাপের 'আবর্তেওর অন্নকবপ ছনেব এক-একটি চরণ? 
(পাইন অঞ ভার্গ)। প্রতোকটি পর্বের পরে থাকে 
জিহেবষ্ট বিবামস্থান' বা যতি এবং প্রতোকটি চখণের 
শেষে দাকে দীর্ঘ বা পূর্ণ যতি, ইহার দ্বারা খাচ)ার্থের 
পুণৃ৩? শুচিত হয। প্রত্যেকটি পর্ব একটি খ্বাস-বিভাগ 
(ব্রেথ গ্রপ), একই কৌকে (ইম্পাল্স) উচ্চারিত 
কয়েকটি শবের সমষ্টি। বাপ ছন্দের পব সংস্বৃতের পা 
কিংবা গণ নছে,ইংরেজী ছনের ফুট (6990-ও নহে। পবের 
মাত্রামংখযা মাধাবণতঃ হয় সমরাঁশিক (৪, ৬, ৮ ব1১০)) 
কখনও কখনও মত্রাসখ্যা বিষমরাশিকও ৫৫ বা 9) 
হইয়া থাকে । মাত্রাসংখ্যা গু গঠনের উপর পবের 
ছন্দোগুণ নির্ভব করে। , 

পবে পবে মারাসংখ্যার একাই বাংল ছনের ভিন্বি। 
যেখানে প্রতহ্যেকটি পৰ মান নয, সেখানে তাপের 
বিভাগের ন্যায় বিভিন্ন পরিমাপের পধপগ্ুশিকে কোন? 
একটা স্থ্যম পরিপাটি ( প্যাটান ) অনুসারে সন্নিবেশ করা 
হয়। চরণের শেষে পূর্ণ যতির পূ্স্থ পর্টি প্রান়্ই হুন্ব 
হইয়া] থাকে। প্রতি চরণে সাধারণতঃ ছুটি হইতে 
পাচটি পর্যন্ত পৰ খাকে। 

সংগীতের “বিভাগের গার ছন্দেরও প্রত্যেকটি বিভাগ 
অর্থাৎ পর্ব কয়েকটি অঙ্কের সমবায়ে গঠিত। প্রতি পর্বে 
ছুইটি বা তিনটি পবাঙ্গ থাকে ; ইহাদের মাত্রা ও বিন্তাসের 
উপরই পর্বের ছন্দোলক্ষণ নিষ্ঠর করে। পবাঙ্গ সাধারণতঃ 
ছুই, তিন বা চার মাত্রার হুইয়া থাকে , কদাচ এক মান্রারও 
হয়। এক-একটি পর্বাঙ্গ এক বা একাধিক মূল শব্ধ ছারা 
গঠিত হয়। পরাঙ্গ আবুত্তি-তরঙ্গের স্ুপ্রতম এক-একটি 
গতির প্রতিরপ। পর্বাঙ্গই ছন্দের পরমাণু । 

পর্বের মধ্যে পরাঙ্গুলিকে সমান বা মাত্রার ক্রম 

ছন্দ, বাংলা 

অনুসারে বিগ্স্ত করিতে হয়। অর্থাৎ তাহাদের বিশ্তঠসের 
মধো রৈখিক সমীকরণেব (লিনিযার ইকুষেশন ) অনুযায়ী 
একটা সবল গতি থাকা ঞখোজন। নহিলে ছন্দোভঙ্গ 
ঘটে। 

ছন্দোবন্ধের পরিপাটি ৪ পবের মধ্যে পবাঙ্গবিন্তাসের 
বীতির প্রয়োজন 'অন্রসাবেই বালা ছন্দে অনেক সময়ে 
মাতা বিচাব করিতে ভয। বাংলা উচ্চারণে কোনও 
কোনও প্রকারের অঙ্গরেব মাত্রা স্থিতিস্থাপক, সংস্কতের 

স্যাঘ সুনির্দিষ্ট নহে , এহজন্যই ছন্দের প্রয়োজনে কোনও 
কোনও অঙ্গরেপ প্রসারণ খা সংকোচন করা যাইতে 
পাবে। 

ছন্দের লযের উপর মাহা-বিচান অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করে। বাংণা ছনেো তিন প্রকারের লয় (টেশ্পো) 
প্রচলিত : ধীব, বিশন্বিত ও ফ্রুঙও। ধীর লয়ের ছনাই 
বাংল। কাব্য সর্বাধিক ব্যণ্হত হইযাছে ইহাই অন্দবের 
স্বাাবিক মাহা যখাযশ্তব রঙ্ষিন হম। উহাতে প্রতি 
অক্ষরের সহিত ণক৮1 তান জড়িত থাকে বলিয়া ইহাকে 
তান-প্রধান বপা াখ। ভহাপ গতি মাযত ৪ পণিধম 
দীর্ঘ । বাংলা লিপিৰ এক একটি হখছে বা ভথাক্থি ত 
অক্ষর ধরিয়া গশিনে এই ছদ্দে মাদার ঠিসাৰ পাওয়। 
যাধ বণিয। কেহ কেহ ইহাপ শাম ধিখাছেণ জন্ষবমাতিক 
বা অক্ষরনুত, কিগ্ক এইবণ শামকবণ একান্ত অস'গত। 
বিশন্বিত লয়ে ছণে হলম্ক এ অপর কোনও কোণিও 
অক্ষরেপ প্রসারণের প্রধান্র খাংক । ইঠাকে ধ্নিঞুধাণ বা 

মাজাবৃতড ৪ বলা হখ। মধা]গে ই পথের ছণ্বোবদ্ধে 
সান্রাপদতি স্ুনির্দি্ ছিল না, কিশু আজকাল €ণোকটি 
হলন্ত অক্ষৰকে দীর্ঘ ধলিখা একটা পিদিষ্ মাজাপথতিতে 
এই ছণো পঞ্ঠরচনা হহতেছে » বকীনগনাথই ইহার 
প্রবর্তক । দ্রুত লয়ের ছনে পুণঃপুনঃ শ্বামাখাত (ট্রে) 
পড়ে ও মাত্রামমকোচের একট] প্রবৃণ্ড থাকে । এই ছন্দে 
প্রত পর্ধ হ্রন্বতম বা চাব মাত্রার হইযাথাকে। পুরধকালে 
ইহ] মাত্র গ্রামা-ছডা, প্রবচন ইত্যাধিতে চলিত ছিল, 
আদিবাসীদের বাছ্যের তাপে সহিত ইভা সংগতি আছে। 
পরবতী কাপে ইহ] সাহিত্যিক মধাদ। লাভ করিয়াছে । 
ইহাকে শ্বাসাঘাত-প্রধান, বল-প্রধান বা! ছড়ার ছন্দ বলা 
হয়। 

মিত্রাক্ষরের ( পাইম ) ব্যবহার বাংলায় বহুপ্রচলিত , 
পূর্বে মিপ্রাক্ষর বিনা পছ্ রচিত্ত হইত না। মরিত্রাক্ষরের 
দ্বারাই কয়েকটি চরণের সংগ্লেষ কিয়! পদ্যের এক-একটি 
বক (প্ট্যাঞ্া ) গঠিত হইত। ন্বপ্রাচটীন কাপ হইতে 
অগ্যাবধি মিত্রাক্ষর দুই চরণের স্তবকই বাংলায় প্রধানত: 

৪৬৬ 



ছন্দঃশাস্্ 

প্রচলিত আছে, ইহার মধ্যে পয়ার ও লাচাড়ী (ত্রিপদ্দী ) 
স্থবিদিত। পয়ার সম্ভবতঃ পদাকার শব হইতে উদ্ভুত, 
সংস্কৃত পাদাকুলক ছন্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষণীয় । 
লাচাড়ী লাচ (নাচ) বা নৃত্যের সংকেত হইতে সৃষ্ট। 
কালক্রমে, বিশেষতঃ আধুনিক যুগে নান] বিচিত্র সংকেতের 
স্তবকের প্রচলন হইয়াছে। 

চিরাচরিত এঁক্যমূলক ছন্দের পথ ছাড়িয়া বৈচিত্রা- 
প্রধান ছন্দের সন্ধান ও স্ষ্টি আধুনিক যুগের বাংলা 
কাব্যের এক অদ্ভুত কীতি। ইহার পুরোধা ছিলেন 
মপুঙছদন | “জিহেব্-বিরামস্থান বা বিরাম-যতি ব্যতীত 
বাংল। ছন্দে বিচ্ছেদে-যতি (যতিখিচ্ছেদদ ) বা ছেদ্দও 
থাকে এবং এই ছেদ সর্ব যতির ( অর্থাৎ বিরাম-যতির ) 
অন্গগামী হয় না বাংল! ছন্দের এই অন্থগূ্চ প্রবণতা 
লক্ষা করিয়৷ মপুস্দন মিল্টনের অন্নকরণে বাংলা অমিত্রাক্ষর 
(ব্যাঙ্ক ভার্গ) সষ্টি করেন। এই ছন্দে মিত্রাক্ষরের 

ব্জন নহে, ছেদ ও যতি একান্ত বি-যোগই প্রধান লক্ষণ। 
যেমন খতি থার] ছন্দ শ্বাসবিভাগে, তেমনই ছেদের দ্বার! 
ছন' অর্থবিভাদে (সন্স গপ) বিভক্ত হয়; যতির দ্বারা 
একা ও ছেদের দ্বারা বৈচিত্র্য একই সঙ্গে সমাবেশ করিয়া 
মধুহদন বাংলা ছন্দে একটা অভিনব আদশ প্রতিষ্ঠা 
করিলেন । এক তান-প্রধান ছন্দেই এই অভিনব ছন্দোবঙ্ধ 
সম্ভব; কারণ, এই ছণ্দেই যেকোনও শের পর খেচ্গাকৃত 
ছেদস্বাপন সম্ভব। মধুস্দন যে পথের সন্ধান দিয়াছিলেন 
সেই পথেই তাহার উত্তপ্মাধকেরা অগ্রসর হইয়া নূতন নৃতন 
ছন্দের স্ব্টি করিয়াছেন। ইহার মধ্যে গিবিশচন্দ্র-প্রবতিত 
“গৈরিশ ছনা ও ববীন্দ্রনাথ-প্রবতিত “বলাকাণ ছন্দ বিশেষ 
উল্লেখযোগা | এই সকল ছন্দোবন্ধে ছেদের অবস্থান নির্দিষ্ট 
নহে এবং যতির ধিক দিয়াও কোনও নিয়মাচুসারিতা নাই । 
তবে পণ্ভ ছন্দের পখই ইহাদের উপকরণ এবং একটা আদর্শ 
( মৌন্লিক রূপ) স্থানীয় পরিপাটির আভাস ষধত্রই থাকে । 

যেখানে পরিপাটির আভাম নাই, শুধু পদ্যের পর্বকে 
ভাবের গতি অনুসরণে সমাবেশ করা হইয়াছে সেইজাতীয় 
চরম ঠ্বচিত্র্যপন্থী ছন্দোবন্ধ অথাৎ ফ্রি ভার্প বা মুক্তবন্ধ 
ছন্দও সাম্প্রতিক কালে বাংলায় রচিত হইয়াছে। 

বৈচিত্রাপস্থী ছন্দোবদ্ধের স্থঙিতেই বাংল! ছন্দের বিশিষ্ট 
গৌরব। এ গৌরব সংস্কৃতেরও নাই। 

অযুলাধন মুখোপাধ্যায় 

শা ছন্দ দ্র 

ছবি বিশ্বীস (১৯০০-৬২ গ্রী) চিত্র ও মঞ্চের অভিনেতা। 

১৯০ গ্রীষ্টাবের ১৩ জুলাই কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। 

ছাগল 

পিতার নাষ ভূপতিনাথ দে-বিশ্বাস। ছবি বিশ্বাস প্রথম 
যৌবনে শৌখিন অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। 
অন্নপূর্ণার মন্দির'-এ তাহার প্রথম চলচ্ছিত্রাভিনয় ( ১৯৩৬ 
ঘ্র)। সাধারণভাবে ব্যকিত্বপূণ চরিঘ্রের কূপায়ণে তিনি 
খ্যাতি লাভ করেন। তাহার অভিনীত বিশিষ্ট কয়েকটি 
ছবি হইতেছে “চোখের বালি, কাবুলি ওয়ালা” 'প্রতি- 
শ্রুতি”, “শুভ”, “জলসাঘর”, “দেবী”, “কাঞ্চনজঙ্ঘা” ও 
“হেডমাস্টার? | মঞ্চেও বনু নাটকে ( “সমাজ”, ধাত্রীপাঙ্া” 
মীরকাশিম', “ছুই পুরুষ", “বিজয়া” প্রভৃতি ) তিনি শ্মরণীয় 
অভিনয়-কীতি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতিকার" 
(১৯৪৪ শ্রী) ৪ "যার যেথা ঘর" (১৯৪৯ শ্রী) নামে দুইটি 
চলচ্গিত্রেরও পরিচালক ছিলেন । ১৯৫৯ খ্রষ্টান্বে ছবি 
বিশ্বাস সংগীত-নাটক আকাদমি-কর্তৃক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা- 
রূপে সম্মানিত হন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাবের ১১ জুন মধামগ্রামের 
নিকট এক মোটর-ছুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হয়। 
দ্র নিত্যানন্দ সাহা-সম্পাদিত, “শিল্পীমহল”, কলিকাতা) 
১৯৬১ ) “দেশ”, ১ আধাঢ ৪৮ আধা, ১৩৬৯ বঙ্গাৰ | 

গুজে ভগ 

ছাগল আতিগ্দাকৃতিলা বের (0:46:-41009430- 

(518) অন্তহুক্ত গো-গোত্রের (ফ্যামিলি- বোভিদী, 
[701)115--7305189 ) চতুষ্পদ রোমস্থক প্রাণী। পায়ে 
মুগা-সংখ্যক খুর, মাথায় স্থায়ী ফাপা শিং, ত্বকে অল্াধিক 
লোম । পুরুষ ছাগলের চিবুকের নীচে একগুচ্ছ দাড়ি 
থাকে। ঘাস, গাছের পাতা প্রভৃতি ইহাদের স্বাভাবিক 
খাদ্য । ছাগী প্রায় ১০-১২ মাস বয়সে গরজননক্ষম হয়। 
প্রজন "তু নাতিশীতোষ অঞ্চপে হেমন্ত; গ্রীক্মপ্রধান 
অঞ্চণে সারা বৎ্সরই প্রজনন করিতে পারে! যৌনচক্রের 
গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ২১ দিন। গর্তধারণ-কাল গড়ে ১৫১ 
দিন। ছাগী একবারে ১-৫টি শাবক প্রসব করে। 

ছাগলের মাংম ও দুধ আহাধরূপে, লোম মূল্যবান 
বস্্রাদি উৎপাদনে, চর্ম দস্তানা পাছুক1 প্রভৃতি প্রস্তত 
করিতে এবং হাড়ের গুড়া সার হিসাবে বাবহৃত হয়। 

ছাগলের আদি জন্মভূমি সম্ভবতঃ প্রাচোর গ্রীন্মপ্রধান 
অঞ্চল। বন্মানে প্রায় সারা পৃথিবীতেই ইহা পাপিত 
হয়। ভারতে স্থপরিচিত ছাগলের জাত হিসাবে বঙ্গ দেশের 
কালো, বাদামী ও শাদাদাড়ি ছাগল, উত্তর প্রদেশের 
ইটাওয়া জেলা ও যমুনা-চন্থল অঞ্চলের যমূনাপারী, পাঞ্জাবের 
বীতাল, দিল্লী আগ্রা মধুরা ও কুর্ণাল অঞ্চলের বাবেরি, 
উত্তর গুজরাতের সিরহোই, রাজস্বানের মাড়গয়াড়ী ও 
মেহসানা, দক্ষিণ ভারতের মালাবারী ও স্থরতী, কাশ্মীরের 
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ছাড়পত্র 

ভাক্রাওয়াল, আলমোড়া, টিহরী ও লদাখের পশমিনা ছাগল 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ছুধেল ছাগল হিসাবে যমুনাপারী, 
বীতাল ও বার্ধেবি উত্তর ভারতে স্থপরিচিত , ইহাদের দৈনিক 
গড় ছুগ্চোৎপাদন যথাক্রমে ২৫, ২ ও ১ কিলোগ্রাম। 
মাংসের জন্য বাবেরি, বাংলার কালো ছাগল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। 
কালো ছাগলের চর্মও উচ্চস্তরের | পশমিনা ছাগলের লোম 
হইতে মোহেয়ার নামক ক্ষ পশমেব মত তন্ধ পাওয়া 
যায়। বর্তমানে সানেন, টোগেনবাগ প্রভৃতি বিদেশী ছুধেল 
জাতের ছাগলের সহিত দেশীয় ছাগলের সংকরায়ণ দ্বাণ 
উন্নত ঢুধেল জাতের ছাগপ উতৎ্পাদনেব গুচেষ্ট] চলিতেছে । 
উত্তর প্রদেশে আংগোরা জাতের বিদেশী পশমী ছাগলের 
সহিত দেশীয় গাদ্দী ও পাধত্য ছাগলেব » কর-গ্রজণের 
সাহায্যে মোহেয়ার উৎপাদন বাঙাইবার টেষ্টা হইতেছে । 

ছাগপালনেব জন্ম ছাগপকে ছোপা, গমের ভুষি, 

যবচুর্ণ, ভুট্রাচুর্ণ, ভিমিব খোপ, অড়হর, চুনি, মাখন-তোলা 
ছুধ প্রভৃতি স্থুসাব থাছ্যের মিশ্রণ এবং কপিপাতা অনডহও 
নেপিয়ার লুসানন ববসীম গিনি প্রতি সবুজ ঘাস, খাবপা 
কাঠাপ জাম পিপুপ নিম গুভৃতি গাছের পাতা ইত্)াদি 
তম্বগ্রধান শ্বল্পসার খাগ্য দেও এযোজন। খণিজ 

পদার্থের অভাব পূরণের জন্য হুমার খাগ্মিশণে জীবাণুমুক্ত 
অস্থিচূর্ণ, খড়ি-গু'ডা, লবণ, গন্ধক, লৌহঘটিত লবণ প্রন্থৃতি 
উপযুক্ত পরিমাণে মিশাইয়! দিতে হয়। পযাপ্ত যার 
পরিষ্কার পানীয় জশ৭ সবববাহ করা দরবার। বেশি দিন 
একপ্রকার খাগ্ দিশে কিংবা আহাধ অপবিচ্ছন্ন,। ভিজা 
ব। ছুর্ণন্বযুক্ত হইলে ইহার। খাইতে চার না । 

ঘধে পুং ছাগপের দেহের দুর্গন্ধ প্রতিরোধ করিবার 
জন্য পুক্ষ ছাগলকে ছুধেল ছাগী হইতে পুথক রাখিতে 
হয়। গ্রাঞ্চবয়স্কা ছাগাদের নিকট হইণ্ডে শাবকদেপ 
সরাইয়। রাখা প্রয়োজন । ছাগচারণের ক্ষেত্র কাট। তার 
দিয়া বেষ্টন করা চণে ন।, কারণ উহাতে ছাগলের আহত 
হইবার সস্থাবন1! থাকে। অধিকসংখাক ছাগল একস্থানে 
রাখিতে হইলে প্রায় ৫০-৭৫ সেন্টিমিটার বুষ্টিপাতযুক্ত চ্ষ 
জলবায়ুতে স্ুগ্রচুর আলোবাতাসযুক্ত এবং আণশিকভাবে 
উন্মুক্ত দীর্ঘ কক্ষে বাসস্থান নির্ধাণ করা সমীচীন । ভারতের 
ক্রান্তীয় জলবাধুতে বাসস্থানের বিশেষ কোনও ব্যবস্থার 
প্রয়োজন হয় না। দুধ দ্র। 

অগ্রণ সিংহ 

ছাড়পত্র পাশপোর্ট দর 

ছাতিম করবী-গোত্রের (ফ্যামিলি--আপোমিনাসিঈ, 
চ৪0115---4120051290626 ) অন্তহুক্তি চির্হরিৎ ত্বিবীজ- 

ছাত্র-আন্দোলন 

পত্রী বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম আল্ন্তোনিয়া স্বোলারিস 
(41560116 50101275 )। দীঘল কাণ্ডের গায়ে বৃক্ষ- 
শাখাগুলি আবর্তে মত সজ্ভিত থাকায় সুন্দর দেখায় । 
পত্র গুচ্ছের আকারে, প্রতি গুচ্ছে প্রধানতঃ সাতটি গাট- 
সবুজ পাতা বর্তমান । 

এই বুক্ষবিশেষের বিস্তৃতি ভারতবর্ষের সমতপের প্রায় 
সবন। উত্তর বঙ্গের বনাঞ্চলে শাল, চাপা প্রভৃতি গাছের 
মাঝে যাঝে ছাতিম দেখা যায়। জাস্টমারি-ফেব্ুয়ারি 
মাসে ফুলের সঙগারে উবিয়। ওঠে এবং মার্-এখ্ডিপে সেই 
ফুল দীর্ঘ ফলে পরিণত হয়। 

এই বুক্ষেব কাঠ ব্রদ্ধ দেশে লিখিবার প্লেটের জগ্ বান্ধত 
হইত। ভ|বতবর্ষে অধুনা ধিযাশশাই হৈয়ারিৰ জন্য 
ইহার চাহিদ| ঞ্মবধমান। 

ড্র কাশীপদ বিশ্বাস ও এক কডি ঘোন, ারতীগর বনৌষধি, 
২য খণ্ড, কপিকাতা, ১৯৫১ । 

অহুতামান এনে।গ111য় 

ছাতু খাঘ্য হিসাবে ছ)তু বা ল| দেশে প্রচলিত না হছনে এ 
বাতন্ন অঠ্ঠানে ইহার ব্াবহাব আছে। চৈএস শান্তিতে 
দেবতাকে ছাঠ (যবচু) ধিখ। উহা খাগধাৰ বী* আছে 
এই দিনে ছাতুলহ জশপুশ কলসীদানের বিধান আছে। 
কেহ কেহ এই দিন কাশকুমাব কাকুমাব শর পলা 
৮ চৌবান্তার মোছে শিব মুখে ছা মিরেব সুখে 
1ত+ বলিবা ছাত উড্ভাহখা থাকেন। ছাহুতব্যব্হ।পেণ জানা 

% সঞাণ্তি ছাত সংব্রণাপ্তি শামেন পবিচিও | ক্ষেবপাল- 
ব্রতে ক্ষে্পালকে ছা দেওগা হম। গযায পিতুপোকের 
উদ্দেশে ছাত্র পি দেওয়ার গাও আছে। তবে অম্পন 
বাডাপী গৃহস্থ কেহ কেহ ভাতেব পিগড দেওয়ার ব্যবস্থা 
করিযা থাকেন । বাংলা দেশে যবের ছাড় অপেন্সা খহ- 
এর ছাত্র প্রচলন বেশি,তিপের ছাডুব ব্বহা৭ আছে। 

চিন্তা্খণ ৮নব ঠা 

ছাত্র-আন্দোলন বন্ততঃ ঘুব-আন্দোলনেরই ব্নপান্তর। 
উনবিংশ শতাবদীন্তে ইগরোপে যুব-আন্দোলনের উদ্ভব 
ঘটে ৪ বিংশ শতাববীতে ইহার বিশ্বব্যাপী প্রসার ও 
পূর্ণবিকশ সাধিত হয়। সাধারণতঃ ১৬-২২ বৎ্সর- 
বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী যুব-আন্দোলপনের উদ্যোক্তা এবং ছাত্র- 
ঘের মাধ্যমে এই আন্দোণন অভিব্যক্তি লাভ করে। 

প্রাচীন ও নবীনের বিরোধ চিরস্তন। শিকল্প-বিপ্লব ও 
নব; বিজ্ঞানের পটতৃমিকায় সংঘবদ্ধ ও আগ্র-নির্ভরশীল 
যুবশক্তির প্রাচীন রীতি-নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
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ছাতর-আন্দোলন 

বিদ্রোহ এবং সামা-মৈত্রী-স্বাধীনঠার আদর্শে নুন 
সমাজ গঠন করিবার সঞ্রিয় প্রয়াম সুব-আন্দোশন ব| 
যৌবনের বিদ্রোহ লিয। অভিহিত । 

রাষ্টা ও অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বটন-ব্যবস্থার 
বৈপ্লবিক পরিব্তন-মাধন এই আশ্দপোলনেব অন্যতম উদ্দেশ্য | 
পরাধীন দেশে স্বাধীণতা স"গ্রামে সঘবদ্ধ চাও্রশক্তি 
সরক্রয অংশ গ্রহণ কবিয়াছে | এওদ্যঙীত ম্বাবলগ্ণন, 
আত্মগঠন ও জাতিগঠনমূপক কর্মধাবাও এই আন্দোলনে 
গ্রধান্ত লাভ কবে। 

সাধারণতঃ আন্দোলশের প্রথম পর্ধাবে সাস্বতিক ও 
গঠনমূপক কর্মস্থচীৰ উপপ সমপিক গুর্ণহ অপিত হয়। 
পরুতী পযাযে আন্দোপন ক্রমশঃ রাজপৈঠিক ভাবাপন্ন 
হইথ। পড়ে। অবশ্য পরাধীন দেশে আন্দোশন প্রথম 
হইত্তেই খাজনী[হনুথী। শেখ পায়ে খাবৃপীণ ভাখপাধা 

প্রভাব বুদ্ধি পায় এব তাহার মলে মাক্মিপাদী, ফাপধিব।দী 
৪ ন্মন্যান্য পাজীনর্তিক দপ 'আন্দোপ্নকে প্রভাবিত 
করিতে চেষ্টা করে 2৩, অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র স্ঘপগ্তপি 
লিভিন শিন।ত গানে বিতল হইয়া যায এবং 
অণন্দো্নেব প্রথম খগের এব্য বিপর্বস্ত হয। ছা্র- 
আনেোলনেব শিল্তুঠি বিখব্য।গী হইলে৭ ভার্ষানী ৪ চীনে 
ইহ| সমধিব পসারু লাভ কপিনাছিণ। চানের জনগণের 

মাও স শ্থামে ছাএ মাপা ননের দান অসামাতা | ধঠমানে 

হণোণেশিয়া। হাধ নথ বাশটনতিক ক্ষেতে গুকতপর্ণ 

ইমিকা গ্রহণ করি ছে | জাপানে জাতী ছাহ-স ঘ 

খশেষ শাঞুশাশী | 

ভাঁখতে ছা ন-আর্দো শন ১৮৭৪-১৭৪৭ ; 

ইদ্রোপয় আদণে ব্যাপক শিক্ষাপ্রমার ভারতের মধো 
বাল। দেশেহ আবগ্ত ভয এব, এখানেই ভারতীয় ছাত্র- 

আগ্শোশনের উদ্ধণ খটি। হগ্বোপায জ্ঞান-বিঙ্ান, 
যুঝ্িবাদ ও কমোদ্দাপনা সমহজেহ তরুণ মনকে আকুছ কবে 
এবং চিবাচবি৩ বিধি-ব্যবশ্থাব খিকদ্ধে আনেপোলন কমশঃ 

সঞ্রিয় আকার ধানণ কবে। 
১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টার্ধে আনন্দমোহন বন্থ ৪ স্থরেন্্রনথ 

বন্দ্যপাধ্যায়-এর মিলিত চেষ্টায় কপিকাতায় হার শমিতি 
স্থাপিত হয়। এই সমিতি বিশিধ শিক্ষামূলক বিষয়ে 
বক্তৃতার বাবস্থা করিখাছিল। বোম্বাই নগরে ও এই সমধে 
অন্গরূপ ছাত্র মমিতি গঠিত হইযাছিণ। 

শিক্ষার প্রধারের লে ধীবে ধীরে বাংলার ছারগণ 
পরাধীনতাব অভিশাপ উপলদ্ধি করিতে থাকে । স্থবেন্- 
নাথ বন্ধ্যোপাধ্যায়ের বিচারের কালে এবং ইপবা্ট বিল 

ভ ৩৫২ 
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সম্পর্কে আন্দোলনের সময়ে কলিকাতার ছারগণ দলবদ্ধ 
হইয। ই বেজ নবকারেরখ বিরদ্ধে বিক্ষোভ প্রার্শন ববে। 

১৯০৫ গ্াষ্টাবে স্বদেশী আন্দোপনেণ পট ঠমিকাম্ম বাণ্পাব 
ছাত্রদের কর্মক্ষেত্র বিস্তাব পাভ করে। & বসব ৭ আগস্ট 
কপিকাঁতা টাউন হলে এক জনসভাৰ বিনাঞী দ্রবাবজন 
9 স্বদেশা ছব্যব্যধহাবের মকপপ আ্যোদিভ হয়। সাবু 
পূর্বে ছাত্রগণ কলেজ ক্বোষ্যাবে সমবেত হইয়া সরকারের 

বিরদ্ধে বিক্ষোঙ প্রকাশ কণে। 
বঙ্গভঙ্গের বিকদ্ধে বালার স্বদেশী গান্দোলন প্রায় 

বিধোছেৰ আকার ধারণ করে। বন হাত নিংশহ্কচি 
এই 'আন্দোশনে ঝাপাইনা পড়ে । এহ প্লঙ্গে কশিবাতার 
আ্যার্টি সাকুলার সোসইটির শাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগা। বহু স্বানে জাতীয় শ্িশ্গা-গ নেব উদ্ভব এবং 
যাদবপুরে জাতীম বিশ্ববিদ্যাণখেব গ্রতিষ্ঠা এই আশ্োপনের 
ফল বলিয়া মনে করা যাহতে পাবে। 

ইহাব পূবেই মহাবাই ৪ বাংলার সন্ন্গ বিবাদের 
স্ব্রপাত হম। বিপ্রনী-সমিতিগুলির অধিকাণশ কমাই 
ছিল ছান এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে ছার মমিতিগ্রশিব 

সঙ্গে মুক্ত ছিল। স্থতরাঁং বাংলা ধেশে ছাত্র মালোশন ও 
বিপ্রধ-আনোপলন অঙ্গাঙ্গীভাবে জডিত [5ল। 

স্বদেশ আন্দোশনেব পরব কালে৪ বিচ্ছিন্ন তাবে 
নানা স্বাণে এব শানা আকাবে অনেক ছাএ সমিতি গঠিত 
হইয়াছিল । ১৯১৪ খ্রাষ্টাবে সুবেশচগ্র বন্দ্োপাধ]ায়েএ 
উদ্ভমে বাদাবগ্ড নামে কলিকাভাধ একটি ছা সমিতি 
স্থাপত হ্য। সুঙাধচন্্ বন্ধ ৪ প্রফুরচন্দ ঘোথ এই 

সরি সভা হিলেন। ১৯১৮১৯ আষ্টান্দা £শুশ্রচন্দ 
বায * মখঘনাদ সাহার চেষ্টায় গঠিত আব একটি ছান- 
মযিতির কথ। জান যাষ। 

১৯২০ খ্রী্টান্জে কলিকাতা ও শাগপুবে ক গ্রসের 
অধিবেশনে গান্গীজার অসহযোগ আন্দোলনের এস্তাব 
গৃহীত ঠইবাব পব বা শাব ছাব্রগণ সবগ্রথম গান্ষ'জীন 
নিধাবিত কাধুচী অগ্যামী স্কুল-কশেজ বন কঙ্গিযা 
বাহিব হইয়া আসে। বিদ্যানয ত্যাগ কশিখা নেক ছাত্র 
| *য বিদ্যালয়ে যোগ দে, অনেকে অসহযোগ 'মানোলনে 
আরও সতিব অ.শ গ্রহণ করিয়া কাবারদ্ধ হয এবং 

কেহ কেহ গার্ধীজী-নির্ধাবিত গঠনমূলক কানে আয়নিখোগ 
কবে। 

অসহযোগ আন্দোসন প্রত্যাহজ হইণে দেশের সবত্র 

অল্লাধিক শৈরাশ্ঠজনক পরিস্থিতি দৃষ্ট হয়। এহ সময়ে 
উপযু্পরি কষেক বৎসর কংগ্রেষের অধিবেশনের কালে 

নিখিল ভাবত ছাত্র-সন্মিলনীৰ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 
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বাংলা দেশেও বঙ্গীয় গ্রাদদেশিক সম্মিশনীগ অধিবেশনের 
সময়ে কযেক বসব প্র।দেশিক ছাত্র-সন্মিশনী অঠষ্ভিত হয়। 
তৎসত্বেত আগ্মনি*বশীন ও সংঘবদ্ধ ছাএ আন্দোলন তখন 

গড়িয়া ওঠে পাত । কিঙ সঘবছ্ধ হইবাব কাধকব গ্রধাপ 
বিচ্ছিন্ন তাবে চশিতোচছছল। শ্রভাষগন্দ্র বন্নর সহযোগিতা 
ও আচার প্রকণচু পায়েব সভাপতিহ্থে কিলিক্কা শ হান- 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত হণ (১৯২৪ গ্রা)। কবেকটি জেলাতে ৪ 
ছার »মিতি গঠিঠ হয এব উদ্যোগাদের কথেকজশ 
্টংডে ট”-শানক একটি ই বেকী সাপ্লাহিক প্তিকা প্রকাশিত 
করেন। পক্কাটি কষে $ মাস পবে প্ধ হইযা যাষ। 

১৯২৮ খ্রীটাদেণ ৩ কেক্রুধাবি সাহশন কমিশনেব 
ভাবতইমিঠে পদাপপণ উদণন্দ যে মবঙাণতীঘ হা 
ঘোন্ধত হা, বা খাব হাএগণ াহাতে মোত্সাহে যোগ 
দেয়।|  ঘপঙ্দরকে বিভিন্ন বি্ভাননে পিকেটি হ1। 
পিকেট এব সমথ কানকাঠার প্রেসঙেন্সি কতবজেণ 
সন্মুথে এ কনেজেব ছাল সমিতি সম্পাদক প্রমোধকমাও 
খোধান জনক ই গুরোপীখ পুলিশ কমগাবী কর্তৃক আকাবণে 
গ্ুরুতপতাবে প্রত হন। উহার প্বেই তিনি কলে 
কতৃপক্ষ কক মামপে হহখাস্থিনন। তাহার লিপছ্ে 
অন্বা তম 'অরিখোগ হি এ যেতিনি বিনাভম় 2০৩ কশেজেব 
প্রা দিবণ ডাশক্ষে থিন্দে তবম্ত » গঠেব বাণস্থা 
ক।রখাছিতপন | এ দন ভাহাব প্রহাবের ম বাদ ছারদেখ 
মলো গ্রন 1] াওজনার সঞ্চার হহগ। সহন সহস্র ছাত্র 
অণণ্নি।দ্বে প্রেগিঙেন্ল কণপপ্রাঙগণে সমবেত হঠখা 
বিদো ও £দ্*ন কগিতে থাকে এব” কলেছেব চঠর্দিকে 
পুর্লশ ৪ হারছ্রে সপ্পো স ঘর ৮পতে বাকে। ছাএদের 
'অংপকেণ চেঠাগ কলেজের অধ্যক্ষ এব্যাহাত পাণ। 

৩ ঘেক্র।বির এ ঘটণাব এখানেই সমাপ্ি ঘটিণ শা। 
এই সম্পবে প্রেমিডেন্সি বলেজের আরও ১৩ জন ছাবে 

বিরুদ্ধে এব বেখুন, মুরাখিচাদ (শ্রহট্ট ), শ্রবাপুর ও 
ছুগলি কলেজের বহু ছাদের বিকুঞে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করাহয। ফপেছাবদের অসন্তোষ ব্যাপক আকাণ 
ধারণ করে। 

১৭ মেক্রখারি অধ্যাপক নুপেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এর 
সভাপতিত্বে কশিকাতার আযাল্বাট হলে এক খাত্রসভাষ 
সাও] বাণপাপ ছাত্রদিগকে একটি স*ঘে মংগঠিত করিবার 
প্রস্তাব সবনন্মন্রমে গৃহীত হয়। আণ স্থির হয় যে 
তছুদ্দেশ্টে প্রাথমিক কতব্য হুইপ কলিকাতার বিভিন্ন 
কলেজের ছাত্ররোর নিবাচিত প্রতিনিধি পইয়া একটি 
'গঠক সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। সভায় প্রমোদকুমার 

ঘোষাণ, বীরেপ্রনাথ দাশগুপ্ত ও অমরেন্দ্রনথ বায়-_ এই 

ছাত্র-আন্দোলন 

৩ জনকে আহবাষক নিমুক্ত কণা হয়। ৬ মাঁচ অপর একটি 
হাঁঞসতাষ আহবায়ক কমিটিকে সম্প্রসারিত করা হয় এবং 
শ্ী্দশাথ মিএ, বেবতীমোহণ বর্মন ও অক্ষগ্কুমার সরকার 
এই কমিটিতে খোগ দেন। শচীপ্রনাখ শি স্কটিশ চার্চেশ 
কলেমের হান মমিতিৰ সভাপতি ছিপেন। ছাএ-আমো।- 
লণেব সম্রে খু ই৭ণার অভিযোগে তাহাকে অন[িখিলম্বে 
স/ম্পেগড করা হম। উদ আদেশে প্তিবোধে এ 
কলেজের হাদগণ ধমখট ববে। এমশহ বাশলার সধত্র 

ছাএ বিক্ষোঙ খাপক আকার বাবশ বরিশ। 
কলিকাঠাব মঙাবৰ নিদেশ অশযাসী মাচ মাষেই এ 

সগ্$ সমিতি (%,৩ টস অব্গাণাহজিং কমিটি ) গঠিত 
হহল। বিক্চা 4৩ বিচার বখিবেচখার ফলে সমিতি কর্তৃক 
প্রক্ষা।ধ 5 নিগি | বঙ্গ ছাএ মা *ব খসডা গঠন তন্ধ রচিত 

হহপ। সানতির সগুয়ে এ বংসবে্ সেশ্ম্বণ মাসে হু 
উত্সাহ ৬শ্াপনাণ মখ্ে গণহণ 11 নেহার সতাবশিত্তে 
৩ দিনন্যাপ। নিখিল খ ছ ৭ সশ্মি শী অগা ত হথ ৭, 
এই অধিবেশনে পাবাঞ্ত গন গঃ গুহ হা কাসবীতা 
বিশ্বাবগ(শযণ পানী ঞপ ভাহন গ্যাসে 17 2৯ সন্ম লাখ 

উত্বোধূল কনদেশ। মাত 1 5৬০০৭ বত ছার গতিনিবি 

এহ সন্মি শীতে ফোগ দেন । সভাণ বে দিন প্রা খনিপিগএ 
সমবেত হহযা আঙগচা।নকত প নিখিল বঙ্গ ৬ ৭ সশিত 
( মশবেপশ %,ডে১স আনা।নদেখন। সঙেগে 2 তি, 
এপ এ) গাশষ্ঠিত কপেন এব নত ব।পবাঠক 
পরিদধ এব লভাগাতি ৪ মন্প।কি শিব।৮* বন। 

এ বি এস, এ. এর জ ইভত্হ (১৯২৮ খা) পা ন। 
৪ ভাবতে ব আগানভ11শ ৪ পুরা হান ছাশ্পোশিপো 

উদ্মা হম। এ.াণ এস «* শত স্বাধীনতা স গ্মে 

শিপ হইথা পডিখাহি। ১৯১০ খাগাবে এব ১৯৩-৩৩ 

শ্রা্টাঙ্ষে ব্যাপক আহন আমাগ্য ম।ন্দোশনে এ বি নং ৭, 

বিশিঞ্ক অশ গ্রহণ কারমাছি]। 
কিছ ইহাব সগে সঙ্গেহ গঠনমূলক কাখও চলিতেছিণ। 

যেমন 
১. এ বি. এস. এ, -এর উছ্চেেগে কশিকাতা ও মফস্থলে 

বহু পুস্তকাপয়, প্রাঞ্চবগ্থদেণ নৈশ বিগ্ভাশয় ৪ সেবাসমিতি 
প্রঠঠিত হহখাছিন ২ কলিকাতা ছাএকমীদেগ 
শিক্ষা জন্য একটি ওয়াকার ট্রোন, কলেন্ন স্থাপিত হয । 
এখানে সাধারণ বিগ্যাপবের পাঠ্য তাপিকা বহি$্ঙি নানাবিধ 
বিষযে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
ইহার পাঠ্যঙাপিকা প্রণ*ন করিয়াছিলেন ৩. বিদেশীয় 
ছন্র ও রাজনৈতিক আন্দোপনের সহিত যোগাযোগ 
স্থান করা হইয়াছিল এবং একটি স্টডেপ্টঅ ইন্ফর্মেশন 
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বারোর মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছুক ছাত্রদের সাহাষ্য 
করার ব্যবস্থা হইয়াছিল ৪. প্রথম পর্যায়ে এ. বি. এস. 
এ.-এর ইত্ডিয় টু-মপো? (১৯৩০ শ্রী) নামে একটি ইংরেজী 
পাক্ষিক ও “ছাত্র (১৯২৮ শ্রী) নামে বাংলা মাসিক 
পত্র পরিচালনা করে। মেদিনীপুর জেপায় সরকারি 
জুলুম সম্পর্কে ঘিতীঙ্্রনাথ নঙ্থ অনুসন্ধান কমিটির 
রিপোর্ট সরকারি নিষেধাজ্ঞা সন্েও প্রকাশ করান জন্য 
ইওিয়া টু-মকো”র প্রকাশ সরকারি আদেশে বদ্ধ 
হইয়াছিলপ। গান্ধী-আগউইন চুক্ষির পর পত্রিকাটি পুনঃ 
প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'ভঙ্গেম অফ ইদুথ? নামে 
এক ইংবেজী সাপ্াহিক এবং “ভাবী কাল' নামে বাংল! 
মাধিক পত্র এ. বি. এস, এ.এএ উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 

৫, গ্রামাঞ্চলের মহিত ঘনিষ্ঠ যোগাখোগ-স্থাপনের উদ্দেশে 
ছাজকমীদের পদযাতার একটি কাধলুচী গ্রহণ করা 
হহয়াছিল ৬. ছাদের আাস্্যোরতির জন্য বিভিন্ন জেপা 

ব্যায়মাগাপ স্থাপিত হয়। শৃঙ্খলা ও শিয়মাভুবতিতা 
অন্ুদ্ধসনের অন্ত এবং আঙবাণ ও পেবাৰ জন্য কলিকাতা 

€ অদলুলে পোজ স্বকেখাহিন। গঠিত হইয়।ছিল ৭, বাষিক 

সশ্মিলনীর সময়ে খেলাধুণা, সংগত ও বিতর্কের প্রতি- 
যোগিতা এবং ব্া।য়াম-এদশনা অনগিত হষ্টাত। এ. বি. 
এন, এ..এর উদ্যোগে বাংলার ছারগণ ববান্ুনাথকে ভাহার 
৭০০ জশ্মদবস উপৃলক্ষে এক বিশেষে স্ভায় অন্থিণন্দন 
জ্ঞাপন করেন । এ. বি. এস. এএএর উদ্যোগে আচাধ প্রফু- 

চন্দ্র বাদেএর ছন্মধিবস উপলক্ষে ১৯৩২ খ্রষ্টাব্দের ডিসেম্বর 

ও ১০৩৩ শ্রীষ্ঠান্দের জাগয়ারি মাসে অঙ্চানন্দ পার্কে একটি 

বিরাট স্থদেশা শিল্পপ্রদর্শনী অশ্ুঠিত হইয়াছিল। আচাধ 
প্রন বারকেও একটি মভাম্ম অভিননন জ্ঞাপন করা 
হয় ৮. ১৯৩১ শ্রীষ্ঠাবে উদ্ধর বশের বন্ধার সময়ে এ. বি, 
এস. 'ঞ কয়েকটি স্থানে নিজদ মেবাকে দু পরিচালনা কবে। 

১৯৩৪ থ্াষ্টাবধে বিহারে উমিকম্পের পর এ. বিৎ এম, এশএব 
কর্মীদের একটি পল আতব্বাণের কাধে বিহার গুদেশে 
কয়েক মাম অবস্থান করে ৯. ১৯২৯ খ্রীষ্টাবে সট,ডেন্ট স 
পালামেন্ট' নামে একটি স্বামী বিতর্ক-সভার প্রতিষ্টা হয়। 
সবেপর্ী বাধাকুষণণ ইহার উদ্দোধণ করেন। কয়েক 
বৎসর মভার নিয়মিত অধিবেশন চলিয়াছিল। ১৯২৯ 
খ্রীষ্টাব্ষের ৩০ লেপ্টেপ্বর ময়মনসিংহে নিখিল ব্ ছাত্র 
সম্মিলনীর পরবতী অধিবেশন আরস্ত হয়। পাঞ্জাবের 
মহম্মদ আপম সভাপতির আপন গ্রহণ করেন; কিন্তু 
দলীয় কলহ গুরুতর আকার ধারণ করায় সভাপতি এই 
অধিবেশনের কার্য বন্ধ করিয়া দেন। বিরোধী দলের 
ছাত্রগণ ইহার পর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি স্টডেন্টস আসো- 
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পসিয়েশন নামে অন্য একটি সমিতি গঠন করে। এই 
সমিতি এ. বি. এস. 'এ,-এনু অনুরূপ একটি কার্গ্চী প্রণযুণ 

করে 'এবং প্রচারের জন্য স্টিডেট ওয়ার্ড? নামে একটি 

ইংরেজী মাসিক পত্রিকা বাহির করে। 
১৯২৮ গ্রীষ্টান্দে অনগিত ছাত্রলশ্মিলনীতে একটি সর্ব- 

ভারতীয় ছাত্রগ্রতিষ্ঠান গঠন করিবার জন্য এ. বি, এস. 
এ.কে শির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইত্িমধো ভারছ্ের 

অন্যান্য প্রদেশে ও ধীরে ধীরে ছারগণ সংঘবদ্ধ হইতেছিল। 
বোদ্ধাই এদেশে যুবসমিতির মাপ/মেই ছাহগণ ম'ঘবদ্ধ হয়| 
ইউস্থক মেহেরালী € নবিম্যান প্রমুখ নেতার পরিচালনায় 
সমিতিটি ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া এঠে। উহার “ভান- 

গা নামক একটি ইংরেজী সাপাহিক প্রকাশি করেন 

(১৯২৯-৩০ শ্রী) ১৯২৯ গ্রীষ্টান্দে কংগ্রেসের লাঙচোরু 
অধিবেশনের স্ময়ে ১ বি এস, এবং পা্জাব ছাহা 
ইউনিয়নের মিলিত চেষ্টায় একটি নিখিল ভার 5 ছাত্র- 
সম্মিপনী অঠগিত হয়। কি নানা কারণে ই] নিতুশ্ষ 
কার্দকর হয় নাই । ১৯৩০ গ্রীক্সাব্দের ১২ মাচ গান্ষণীভগ 

লবণ শ্াাইন ভঙ্গেপ উদ্দেশে ডাদ্ডি খভিমান করেন। 

ছাদের কতবা নির্ধারিত করবা নিমিন ও, 
এ,-এর উদ্চোগে যগীনযোহন সেনপ্রপের সহাপাতিহ্থে 
কালকাতার আ'ল্বাট হলে ৬ এশ্রিল মারা বাপলা হান 
সমাবেশ অচঠিত হয়। এই সমাবেশে আহন অমান্য 
আন্দোলনে যোগদানের মিদ্ধান্ত গৃহীত হয়| সমাবেশের 
নির্দেশ-মন্তযায়ী ছাতকমীদের প্রথম €প কাখিতে পবণ- 
সন্যাগ্রহের জলা প্রেরিত হয়। মহিনবাদান, কুমিরা 
প্রভৃতি গানের লবণ-সত্যাগ্রতে 2 এ বি, এস, এর 
কমাণ। বিশিষ্ট আশ গ্রহণ করে। কলিকাতায় ও 
অন্যান্চ স্থানে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে বহু ছাত্রকমী 
কারাকুদ্ধ হয়। 

বাপস্তী দেবীর সভানেরীত্বে ১ জুলাই ভাগিখে অন্রন্তিত 
এক সারা বাংলা ছাআ-সমাবেশে সুণ-কল্জ বজন কগার 

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত কাধীকর কখঝিবার জন্য 
কয়ে+টি বিছ্ঞালয়ে পিকেটিং-এর বাবস্থা হয়। /প্রেষিডেন্সি 
কলেজে প্রায় এক মাসব্যাপী পিকেটিং-এর ফলে শত শত 
ই।এ কারারুদ্ধ হয় এবং নানাবিধ নিধাতন ভোগ করে। 
এতদ্বযাতীন্০ কলিকাতার বড়বাজারের পাইকারী ৰিলাতী 

বস্ত্-ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় হইতে নিরন্ত কৰিবার জন্য এক 
বাপক কার্ষস্থচী গৃহীত হয়। তাহার ফলেও কয়েক শত 
ছাত্রকর্মী কারারুদ্ধ ও নিগৃহীত হয়। মফঃম্থপেও ব্যাপক- 
ভাবে অনুরূপ কর্ষক্থছচী অনুসরণ করা হইয়াছিল। বাসস্তী 

দেবীর নেতৃত্বে এ. বি. এস. এ, এবং বি. পি. এস. এ"এর 

বি, এন, 

৪১১ 



ছাঁজআন্দোলন 

একটি যুক্ত কমিটি এই আন্দোলন পরিচালনা করে। এই 
আন্দোপনেব গুবত্ব ভাবত-সচিব ব্রিটিশ পাপামেন্টে তাহাও 
সাপাহিক বিখপণীতে উদ্বেখ করেন। 

এ, নি, এস. এ.-এর বিবরণী অগ্রুসারে ১৯৩০-৩৩ 
খ্রীষ্টাবে অন্ন ১২০০০ ছাত্র কারাববণ করে। খাত্র- 
আন্দোশনেব এই পর্যায্ের ইতিহাস ১৯৩৪ খ্রাষ্টাবেই শেষ। 

পববতী পর্ায়ের বিশেষ উল্লেখযোগা ঘটনা : সঞ্ঘয় 
সবভাগতীয় ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের স্কাপনা। অগ্যাহা প্রদেশেও 
ছাত্র-আন্দোলন দ্রুত প্রসাব লাভ করিয়াছিল । ১৯৩৬ 
গ্রী্টাকে কলিকাত]| ইউনিভ।সিটি ইন্ইিটিউট হলে অন্ুপ্ঠিত 
এক বিরাট খার্র-ম়াবেশে অল ইন্ডিয়া সডেপ্টঅ 
ফেডাতোশন গ্রত্তিত হয়। মুখাতং কলে ইউনিযন- 

গঠন, কলেজেব মধো ধাজনৈতিক আানোচনাব অধিকার 

ইত্যাদি করেকটি ধাবিব জগ্য ছাত্র ফেডাবেশণ প্রনিষ্িত 
হইয়াছিপ। বিভিন্ন বাজনৈতিক মহবাদ সম্বন্ধে অধিকতর 
সচেতনতা এই সমধেধ ছাত্র আনো!লনে বিশেষভাবে 
লন্মণীয | ক্রমশঃ মাক সীয চিন্তাধারার প্রভাখ থুদ্ধি পাইতে 
থাকে এব" আন্দোলনের মধ্যে গাজনৈতিক যতদন্দ প্রকট 
হইয়। ওঠে । মতবিপোধের ফলে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাবে নিখিল ভাব ও 
ছাত্র ফেডাপেশনেব নাগপুরু অধিবেশনেব সময়ে ছুইটি 
প্রতিগ্ম্বী ছাত্র ফেডারেশনেব উদ্ভব হয। হুহাদেএ মধ্যে 
একটি বিশেষভাবে কমিউনিস্ট পের দ্বাঝা প্রভাবিত 
ছিল । ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভাবত হাত্র কংগ্রেস নামক 
একটি জাতীয়তাবাদী ছান সংঘ প্রাতঠি৩ হয়। পরে এই 
সমিডিও ছিধাবিভন্ত' হইথা যার। বাঙ্জনৈতিক ধলগ্ত 
বিভেদের ফলে বাণ দেশে আবও কয়েকটি ছাত্র-সমিতি 
গঠিত হইযাছিল। 

স্বাধনতাব প্রান্জালে বিদেশী শাসনের বিকদ্ধে গণ- 
বিক্ষোত নানাভাবে তীব্র আকার ধাবণ কখিয়াছিণ। 
বিভেদ সবে৪ াত্র-সমিতিগুলি এই বাপক আন্দোগনে 
বিশ্ি অপ্শ গ্রহণ করে! আজাদ হিন্দ কফৌজের 
সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে, বোস্বাই নৌবিদ্বোহের সঙ্ান্স- 
ভুতিতে ৪ ভিয্লেণাম দিবস উপলক্ষে ছাতসমাজে বিখাট 
বিক্ষোভের সটি হয়। খহু ছাত্র এই নকল আন্দোপনে 
মুভা বরণ করিয়াছিল 

দ্র সমরেক্্নাথ বন্। বাংলা দেশের ছাত্র আন্দোপন, 

কপিকাতা, ১৯৪৫, অমিভাত চৌধুবী, “জাতীয় মুক্তি- 
প্রয়াসে ছাত্রমাজ? যুগান্থর, কংগ্রেষ সংখ্যা, ১৯৪৮, 

৩০১1 17151), 11567660100 2০06৮, 01170117179, 

1923 ; 27, 0. ৬206, 7156 ০৮৮ 10967217121 
€,11114, 1০৬ 5০011) 1927 1; তে. 1). 0৬০15016610 & 

৪১২ 

ছান্দোগ্যোপনিষ?্ 

1৬]. ৬৬11012)11101, (00111117151 617 170016, 3011:6169, 

19597 4১100161211) 10) 1২05, 19016157121 

170" 1722001, 091011009, 1967. 

অমরেন্্রনাথ রায় 

ছান্ছ-দড়ো হরগ্লা দ্র 

ছানা! দুধ দ্র 

ছানি চগ্রোগ দ্র 

ছান্দোগ্যোপনিষদূ সামবেধীয় ছ।প্পোগা ব্রাহ্মণের 
অণশ। ছান্দেগ্য ব্রাঞ্জণের ১০টি প্রপাঞ্চকেব (অধ্যায় ) 
মগ্যে প্রথম ছুইটি গুহাক্ষোপযোগী মন্ত্রে অমষ্টি ও 
মন্থত্রাগগণরুূপে পরিচিত। শে ৮টি অধাধ লইম] 
ছান্দোগোপশিষদ। প্রতি প্রপাঠক বত খে বি৬ও। 

ছান্দোগ্যোপশিষদ্ প্রাপীণ *ম ৬গশিষগুলিপ অন্য "ম 
এবং বহু শ্থপে আবশ্যকধমী | যে উপনিষদ।শী দশন 
পরবতী কাপে ব্দোপ্ত নামে ছসি হইখাছে হহাতে 
তাহাব মূল "বলি খশি্ঠভাবে উচ্চাবঠি। বণাক- 
ধমিত। প্রথম পিকে বিশেষভাবে পবি্১।  খেনন, গুথম 
অধ্যায়ে উদ্গীথোপাস্নাথ কখ] আছে । হজ্জে গে 
সামেধ প্রধান অশ থা | কিছ এখানে তাহ। 
গওকাবের সহিত মশিন্কপে প্রতিপাদ ৮1 প্রথম স্ধ্যাের 
শেষে মামগানেব অগ্তগত স্থে'ভাশ বের শাশাগিক ব্যাথা 
পা্ম। যায়। ধিশীয অধ্যায়েব আোচা শি।যিও 
সামোপাপনা1! নাণ। প্রকারের মের কপস্কাবল বগাখ্য। | 
তুতীঘ অধাঞ্ে প্রথমে আাদিতোপাপনা। 5৩৭ 
অধ্যায়েব শেষ 'সশশে (১৩১১৯) কূপ 2 বহশ্তেব 

মাধ্যমে ব্রদবি্াা গালেচিত হইখাছে। এই আশে 
“সবং খখিং ত্রদ্দ' এই ঘোষণা আছে। উহার পব বিডি 
আখ্যানের মধ্য দিয়া ব্রন্মতপ প্রতিপাদনের চেষ্টা দেখা 
যায়। চত্রর্থ মধ্যামেণ আখ্যানঞুলির মধো পড়ে ধৈক- 
জানশতি স"বাদ, জাবাণ ম»/কাম ও গৌতমের উপাখ্যান 
এবং সত্যকাম ও উপকোনণ কামাযনের উপাখ্যান। 
তর্থ অধ্যায়ের একস্থানে বলা হইয়াছে যে ব্রদ্বপ্রাঞ্ধির পণ 
আর মানণবলোকে প্রঙ্যাবনণ ঘটে না। পঞ্চম অধ্যায়ে 

শ্বেতকেতু-প্রবাহণ সংবাদ এবং অশ্বপতি কৈকেয় ও 
আকুণি প্রভৃতির কথোপকথণ পাওয়া যায়। পঞ্চম 
অধ্যায়ের প্রথম ভাগে কর্ষমকণ গু পুনর্জন্মের তত্ব শ্থচিত 
হইয়াছে । ষ্ঠ অধ্যায় হইতে আর আরণ্যকধিতা 
নাই, শুদ্ধ দার্শনিক প্রজ্ঞাব্চনসমূহই পাওয়া যায়। 



ছাপাখান! 

ষষ্ঠ অধাযে উদ্দাপক-শ্বেতকেড় সংবাদের মাধ্যমে এক 

এবং অদ্বিতীয় চিন্ময় সৎ হইন্ে দুশমান জগতে উত্পপ্ির 
কথ! বলা হইয়াছে । দেহত্যাগের ঘলে আম্মার বিনাশ 
হয় না, যেবপ পবণাক্ত জগে লবণভাব সেকপ ব্রদও 
জগতের সধত্র বিধাজিত-_ ইত্যাদি তত্ব এখানে প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । এই অধ্যাগরে তিবমসি এই বাকাটি পাওয়া 
যাষ। সপুম অধ্যায়ে পাদ ও সনৎকুমাগের কখোপকথনের 
মধ্য দিয় ব্র্গপ্রাপ্থির উপাধনিদেশ। অষ্টম অধ্যায়ে 

দেহসরন্ববাদেব খণ্ডণ। অন্ুরগণ দেই ৪ 'মাস্বা অভিন্ন 

এহ শিক্ষাই লাভ করিগাছে ১ কিশ্ব দেবগণ লাভ 
করিয়াছেন প্রকৃত আম্মহত- দেহ বিনাশশীপ, আম্মা 
অবিশশ্বর, দেহ আম্মার অধিষ্টানস্থ ণ মাত্র । 

& ছগাচণণ সাখাব্দান্থখীথ সম্পাদিত, হান্দোগো।- 

পনিবদ্, কণিকা, ১৩৬১ বঙ্গ ১1001647001) 
13100120151 2, 11171010001001010,  0910/501704)৫- 

(10111011671) 093100009, 1990, 

দ'পক 511 

ছাপাখান। মুদ্রাযন্্ এ 

ছয় ধের শ্রী স্ঞা স্বামী 05৯ সহা করিতে না 

পণ চাদাকণে নিজেব অধুশ এক নাখীকে খাটি করেন 
এব প্ুদকথ্াৰ ভার ভাহাণ ওপব অর্পণ করিখা পিকগুহে 
গমন কক্নে। এ নাধীহ ভাখা। বশন্বদ ছাখা নিতান্ত 
বাধা না হহলে এত বণাপাথ গোপন বাখাৰ প্রুতিশ্রতি 
প্েন। ছাম।খ গভে সাবণি মগব উৎপত্তি হয। শনি, 
তপধা, বিষ্টি প্রতি তাহার অহ% মন্তান। হাধা স্বীয় 

গুরগণকে অধিক স্সেই কখেশ এই খারণাষ সংজ্ঞার 
পুএ মম তাহাব প্রত ধোব প্রকাশ করেন। ভাষা যমকে 
অভিশাপ দেণ। যম স্থঘের নিক» অভিযোগ করিলে, 
তাডগাণ সম্ভাবনা দেখিঘা হাযা সমগ্র ব্যাপাব গুকাশ 
করিয়। দেন ও স্থয সংজ্ঞার অগসন্ধানে বাহির হণ। 

দ্র হুপিবশ, ১৯১ মত্ন্যপুথাণ)। ১১৫৯, 
প্রচলিত ুর্বব্রতকথ|। 

বাংপাক্স 

পাপ ভন্তাচাধ 

ছাঁয়ানৃভ্য পুতুলের ছাষান্ৃত্য প্রাচীন যুগে প্রাচ্যেৰ এক 
দশনীষ অনষ্ঠান ছিল। চীন, জাভা, তুরস্ক, শ্যাম, মালয় 

প্রভৃতি দেশে ইহার গ্রচলন আছে। তন্মধ্যে জাত! ও বলিব 

ছায়ানৃত্য সমধিক বিখ]াত। 
আম্মানিক ৯৬০ হইতে ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যবর্তী যুগে 

ছারপোকা 

চীন দেশে শ্িঙ্ বাজব'শেব রাজতকাপে সম্ভবতঃ এই 
ছাযানুভ্োর প্রথম হচনা হম। অনেকের মতে ইভান 
সচনাস্থল ভারতর্্য। ১৫শ শতকে এসণমান বাজত্বকাশে 
জাভাণ হায়াণুত্য নতন এক বপ গ্রহণ ববে। ১৭শ শতকে 
ইঠার প্রচলন শুরু হম ইটাশীতে। সেখান হইতে সমগ্র 
ই্বোপে এই শুত্য-পরিকলপনা বিশ্তুতত পাভ করে । ১৮শ 
শান্ত আমেরিকাতে হত।ব প্রচলন শু? হয়। 

হাতে নানা প্রকার চিত্র সমন্বিত ঘুখল বাবহত হয়। 
দর্সিণ ভাবতে কযেকটি স্বানে ছাধানৃহ্য 'মাজ৪ প্রচলিত 
আছে। জাভাব ছাযানুতো মহাভাবতের কাহিশী ঈষৎ 
তিনরূপে পরিবেশিত হইয়া থাকে। 

দ্র শান্তিদেব ঘোষ, জাত] ও বশীব নুযশ৯) বিখবিদ্যা- 
সংগ্রহ ৯৭, কলিকাতা,১৩৫৯ বঙ্গাব্ব ১ 0115৫ 31901011010, 
91900) 1941)77615, 1,0170010, 1960, 

অশাবানেনগপু 

ছায়াপথ আকাশগঙ্া ৫ 

ছারপোকা সন্ষিপদ গোর (যাইপাম-আব্খোপোধা, 
[9179 1001-4১10)01১044) অন্ত 89 পও্ শ্রেণর প্রাণী | 

ছাণপোকা ম্ট-অনাষিও স্থানে বাম ধরে এবং মাভষেব 
পরত শো] করিয়া জীবপধারণ করে। ছারপোকার «৬ 
মেইগণি কাঠেবৰ ম৩। পবিণঠ5 অবস্থা ছাবপোকা। 
সাখাবশতঃ ৪-৬ মিশিমিটাল লম্বা ও ২-৩ মিলিস্টার চওডা 
হভখা থাকে । শরীর ৩টি অশে বিভক্ত £ মাথা, বুক ও 
পে১। মাখাঘ এক জোঙা চন্বু ৪ ছুই জোড়] স্পশ উপাঙ্গ বা 
শুং শাছে। মুখটি শিকাবের দেহ কাটিয়া র9 চুষিযা 
খাই ধার উপযোগী । তিনটি খণ্ড পইখা বুক গঠিত । বুকের 
প্রিতীমু খণেধ উপবের দিকে এক জোড়া লু্গগ্রায ডানাব 
চিহ্ন দেখা যা্। বুকের নীচেব ধিক হইতে ৩ জোডা 
প1 বাহিব হইয়াছে । উদরদেশে ৮টি খণ্ড আছে। ছার- 
পোকার স্বী-পুকষ ভেদ আছে, স্ত্রী ছাখপোকার উদবের 
নীচেব পিকে পঞ্চম খখেব দক্ষিণা*“শে একটি কাটা দাগের 
মত চিঞ্ থাকে । আ্ী-ছাবপোকা একসঙ্গে ১৩৩-১৭৩টি 
1ডম পাডিযা থাকে । ডিম হইতে বাশ বাহির হইবার 
সময় পারিপাশ্বিক তাপমাত্রার মহিত সম্পকিত। ১৩০ 
সেন্টিগ্রেছ উত্তাপে বাচ্চা বাহির হইতে ৭ সথ্থাহ এব 
২৮০ সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বাচ্চা বাহির হইতে ৪ দিন সময 
লাগে। 

ছারপোক] কখনও কখনও প্যাস্ট,বেলা পোগেব বাহক 
হইতে পারে , কিন্তু ইহার] পিস্ম্যানিয়! খোগ ছডায না 
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শান শশা ছাবধাবা 

ছিদ্র।লী প্রাণী স্পঘ। হা ৩ হাজাবেবপ শিক 

প্রজাতি ছিএাশী প্রাণী মাছে। গহ ০গাগাৰ (ধাহশাম) 
প্রাণীগুলি অরবিকা-শই লবণা ৭ জলে বাস কবে। দীণকাল 
ইহারা মাঞ্চণেখ শিক উদ্ধিকপে পথিচিতাঙ্প। কিন্ত 
অন্য প্রাণার্দেৰ মও চশান্দেবা কণিতে ণা পাবিশেপ হহাদেথ 

কোষ্গঙ গভন ৭ ্রিখাকশাণ গ্রাণাদেৰ মঠ তাহ 
ইহাদের এখন প্রাণা খপথা গণা করা ঠব। ইহাদের 
শরীরে খু কোব এব,ন খাকিলশেও কাখেব বিহাজন 
স্ষ্পষ্ নয ও অথাথা ব্কোধা প্রাণীৰ মত শাঙ্ন অঙ্গ 
বা তন্ধের দেখা পাখা যা পা। 

ছিছাশী ছাপ ব। স্পঞ্জ বথাবধ আকা ৪ খশের হছতে 
পরে। প্রধম ধশুনে গাব 1 তল ৬ বাশযা মনে 

হহণেও একটু শশা কপিশেহ ভঙাদেৰ গায়ে অদ খা হিদু 
দেখিতে পাওয়া ধাথ। এক হু দরগাশ্ বঠগাশ দিয় 
জপনে ত দেহে প্রবেশ কবে ও কঙবপ্রশি ধিষা বাহির 
হইয| মাম | এক ঈকবাস্পঞ্জ,ক হব বিখা শ্বাণান্বি৩।বে 
কাটিলে দেখ যাহবে যে বাচিবের হির্দএঙলি হহতে বও 
জণ নাপা দেফেব মভ্যন্করকে বত ভাগে বিভক্ত কাবয়াছে। 
এই নাশ গান এক বিশেষ ধংনের কোষ থাবা আও 
এই কোমগুপ হতে একটি করবা চাবুকের মৃত 
'দ্র্যাজেলা নাগীর মধে। বাহিব হহযা খাকে। এহ সকল 
্র্যাজেলার সমবেত নডাচডার কফশে যে শোতের ৮ হণ 
ভাহাতেহ গাশীর মধ্যে ছন প্রবাতঠিত হয। জশামাতের 
সঙ্গে বাকৃটিবিবা, এককোষা প্রাণী প্রতি গু জীব 
নাপীর ভতিতবে আমিলে স্পঞ্চেব দেইকোধ মেগুলিকে 
জশনোত হহতে আম্মমাৎ করে। খাগ্চসংগ্রহের এই 
কাধে ফ্ল্যাজেলাধারা কোধগ্ুপিকে সাহায্য কবে আমিবাগ 
মত ক্ষণপদধুক্ত আর এক প্রকারের কোষ। 

স্পঞ্ভের দেহেব পর বৈশিষ্ট্য হণ কঠিণ ও শচের 
মত ধাবাসো। অসংখ্য 'মশ্পিকিউল' নামক বস্ত। ক।[শসিয়।ম, 
গিলিকন অথব। ম্পর্ন নামক বালায়ণিক পদার্থের দ্বার। 
গঠিত এই শ্পিকিউনগুপির আকৃতি স্পঞ্জভেদে বিভিন্ন 
প্রকার। হ্হার! ম্পর্জের দেহের কাঠামো গঠশ করে ও 
গ্রতঠরক্ষাতেও সাহাযা করে। ধারাণে। শ্পিকিউপথাকায় 
অধিকাংশ ম্প৪ই ম[নাদিতে ব্যবহারের অনপযুক্ত। কেবল 
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ছিন্নমস্তা 

খাহাদেখ দেহে স্পধিন দিযা গঠিত নরম তস্ক থাকে, 

সেগুশিহ জলশোধণ, গান্রমাজন প্রত্ততি কাধে ব্যবহৃত 
ইঠ১ ক্লোখিডাণ সমুধোপঞ্লে এইজাতীয় স্পঞ্জের চাষ 
কথ হখ। 

১শ২্শভিহীন স্প্রে আ্মবঙ্দার বাবস্থা উল্লেখযোগ্য । 
গ্রথমতঃ ইহাদের দেহ দুশন্ধযুঙ ৪ শ্পিকিউল ছারা 
আকার্ণ হওয়ায় অধিকাংশ শ্রাণাহ হহাদ্দিগকে আহাখের 
অগ্ুপধুক্ত মনে করে। ছিতীয়৩ঃ ইহাদের শগীবে ছোট 
ছে কাকডা, চিংডি প্রত্াত প্রাণ বাস করে ১ হহার। 
প.্লাঙ্গভাবে শণর আক্রমণ হহতে স্পঞ্ককে বুক্ষা 
করে। 

যৌন ও অযৌন-__ উতখ পঞ্ছতিতেহ স্পঞ্চের বশবৃখি 
2৭ | 

স্পগ্সেব পুণগণন ৬ পুনবিল্ত।ম মঠ ডল্লেখযেগ্য। 
এক খখ্ুস্পর্ধকে শিশ্পেখিঠ কাপে উহা ধেহের সকণ 
০1৭ সম্প। পৃথক হহয। যায়| [কছুখন পৃথক খাবিবার 
পর এবাধতাল আবার পবম্ণ স খু ৬৮।| তন «বটি 

স্পঞ গঠন করে।  এঠ প্রকাণ পুনাবশাতপর পুত গ্।াও 

জগতের শগ্যত্র।বব || 

দ্র]. [7917)921, 1106 11190170165, ৬91 1, বিজ 
খু), 1999 , চি 1), [3 61750105 481007041 1919015115, 

6৬ 001509, 1901. 

ব1 11 সদা । 1ম 

ছিন্নমন্ত। দশদহাবিদ্ঞা নামে পশিচিতঠ শব্িব দশ 
ঝপহেপের অন্যতম | হাব এপর শাম ৮৭ চারকীা। 

হুণি ভাধণ|ঞাত। ভনি নিছে |ছন্ন মক্ষক শিজ বাম 
কবে ধাপ কাবা নজ বঞাবনিগভ বজ্তবাধ। পান 
করিতেছেন এপ" খামে ৪ দাশণে অবন্থিত সহচবী ডাকিণী 
৪ ব্শিনাকে পান করাইতেছেন। বপরাত াধহাররত 
রতি ৭ কামদেধেব উপ্ব প্রত্াপীপদে 1তশি অবস্থিত । 
তাহার দেহের দাপ্ত কোটি জুযেব ধা(পতূণ্ায। ডাকিনী 
ও বণিনীর বণ লহ্বদ্ধে মতত্দরে আহে । হারা যথা ঞমে 
অতি শুতব[ বা ক্ণবর্ণ এবং পঞ্জবর্ণ ব। আত শুভ্রবণ | 
ইহারা সকলেই দিগম্থরা, মুণ্ডমাপাধাণিণী, মুক্তকেশী। 
ছিন্নমস্ত।র উৎপপ্থিকাহিনী এহকবপ : একদিন দেবী পাৰতী 
দুহ লইচপীণ সঙ্গে নদীতে ম্নাণ কাধতে গিয়াছিপেন। 
সহচবীদ্বম় ক্ষুধা-পীডিত হইয়। বার বার তাহার নিকটে খাস 
চাহিতে থাকিলে দেবী বাম নখাগ্রের দ্বারা নিজের মস্তক 
ছেদন করিয়া ফেলিপেন। তিনটি ধারায় রক্ত, বাহির 
হইতে লাগিল, ছুইটি ধার! ছুই সখীর মুখে এবং একটি ধারা 



ছিয়ানরের মন্বম্তর 

নিজের মুখে দেওয। হইগ। দেখীর মন্তক ছিন্ন হ্যায় 
নাম হতন ছিশ্নমন্তা । মহাভাগবত পুবাণের মতে (অষ্টম 
অধ্যাঞ ) যজ্জরত পিতা দশের আশয়ে গমণ্চ্ে দেবা 
মহার্দেপ কতক পুণঃপুনঃ প্রতিখিদ্ধ হহয। শিজেব বিভৃতি- 

গধর্ণণের কামনায় মহাদেবের সম্খে হিন্নমস্ত। সহ 
দশ রূপ প্র» কবেশ। তখন তী5 ও অভিভূত 
শিব তাহাকে দক্দানয়ে গমন করিতে অগ্রমতি দেন। 
শমহাপিগ্য)? দ্ু। 

প্র বসার, প্রাণতোধণী, ৫1৬। 
চিণ্াহলণ চদবতা 

ছিয়ান্তরের মধন্তর ১১৭১ ৭৭ বঙ্গান্ধে (১৭৬২ ৭৯ গ্রা) 

যে ৩্যাবহ ছাঁশম্স বঙ্গ দেশকে সম্পূর্ণ বিব্বস্ত ববিখ! প্রায় 
মবগাম,৩ পরিণ৩ করিখাছিশ। ইতিহাসে তাহা 
“ভিখাগবে1 মন্বম্তণ শামে পবিচিত | ১৭৬৩৮ থী্ঠাছে 
অপাবৃষ্ঠঠে 5 খাগশস্তের 'আশাগুকপ ধশন না হওয়াতে 
১৭৬১ রাড, খম হত৮হ বঙ্গ দেশে চালের মুশ্য 
বাদ গাঃ। এই বখসপ্রএ বুষ্টিপ্ব অভাবে বোবো, আউস 
৪ সমন কোনও প্রধান ধানের [শেন না হওখাথ দেশে 

এক শিদাণ অজন্া দেখ। পে দঢুরিন্ষেব করাল 
এাম। এঠ খালে এরমশত সধ্গসা।নত হতে খাকিশেও 
জখম দিতো হও তাদখ। কোম্পাণিৰ শাপকব্ণ বিণধ 
সম্পর্বে যখ ৯,১*ন হন নাত । খন ১৭৭* তাত 

ছুতিষ্ম ৬খাবহ কপ ধার কবিখা আখের বাহিবে 
চাশথা যাএ। অনারুষ্টির ফল দেশের জশাশ২গ1 শু 
হহখ। খাঞধায় খাগ্[ খাবেব সহিহ দেশে তীত্র জশ্াঙাবও 
উপশ্থিত হম ও বৎস্থানে অনিকাগের ঘন জনসাধাবণ 
বিপদ্গ্রস্ত ইব। সবোপধি মন্বপ্তৰেৰ পশ্চাতে মহামাধীর 
প্রছুভাব জননীবনকে সাপ বিপযস্ত করিবা কেলিধাছি | 
এই ছুিক্ষ প্রাষ এক বৎসর কাশ চশিযাছিন। ১৭৭০ 
গ্রষ্াব্বের শেষ াগে ইহাব প্রকোপ খমশহ প্রশমিত হহতে 
আবন্ক কবে। এহ ছুর্িষ্ষে ৩দানীন্কন বাণ দেশের 
শিবা, বীরভূম, বর্ধমান, হুগ।ল, যশোহর, বাশাহী, 
মাশদহ, গজমহপ, পুনিষা প্রভৃতি অকলে £ইঠ শোবশয 
হইযাছিন ৪ শ্বাঙানিক জীবনযারা পূর্ণমান্না বিপধস্ত 
হুইয়] পড়িগাছিল। চব্বিশ পবগনা, মেদিনীপুর, ঢাকা, 
দিনাজপুর, গংপুর, ইদ্রাকপুর, শ্রহট্ট প্রতি অঞ্চলে ছুতিক্ষ 
প্রসার লাভ করিলেও এহ সকণ স্থাণে ক্ষতির পাঁণমাণ 
ছিল অপেক্ষাকৃত কম। ছিয়াত্তপ্রেব মন্বন্থবে বা'লাষ প্রা 
এক-তৃতীয়াংশ পোকের স্ব হয়। অন্নাভাবগ্রস্ত ও 

ছি্মাতরের মনস্থর 

মাবী ভীত জনগণ ব্যাপকভাবে বাসছুমি ন্টাগ কৰা 
দেশের 47 অঞ্চণ জনশুহ্য হইয়া জঙ্গলে পরিণত হহয়াছিল। 
দেশে ধন্য তথতোব উপদৰ অতিমান্তার বুদ্ধি পাহগাছিন। 
গ্রিহিত, মোবান, বুচপিহাণ, গ্ুভ5 অঞ্চল হইতে সন্গয'সী 
৪ ফরবিরেব দশ উন্ব বঙ্গে ব্যাপকভাবে দ্যা এ 

লু$নকাখ চাঁশাইত। বণশা ঈ বধবগণ ভভাপিগের দবৃগি 
করিত এপং শে এবিশেবে এই দ্াদল স্বাান জম্দাব্গণেনু 
সাহাখ্য ৫ লাশ করিত। 

এই ছুতিশের পঢভুমিকাঘ দেশে শব গুঠিষ্ঠি৩ 
কোন্পিনি শাসনের শোক কপটি৪ পররিষ্কত হহমা ৩2। 
ঘাহক্ষে প্রা এক কৌটি লোকেণ মুত্র হইচ19 উমিপাজন্থ 
আদাএ কোনও ভাবে ব্যাহত হয পাহ। সপ্বাবের স্বাথ 

সির খাতিরে সাধারণ মাঠের ছুঃএতুপশাব কও ই বেজ 
শাসক বশ, নানেব দেঞশাণ মহন্মণ বেজা খ বা তাহার 

অবান পাজ্ধধিভাগের বর্মগাণীবুণ কেহত ভাবিষা দেখেন 
নাই | দুতিক্ষেব আবিভাব্মাহ সবক্।ব ফেগবাহণীর 
জগ্য প্রা ৬০ হাজাব মণ *স্য সগ্রহ কারধা বাছেশ। 
মধঃদবহহতণ্ে কলিকাতা, গ্রহ স্থানে গাল হিদমি 2 
আমপানি হন্তাৰ বুপাশি কেন্দসথাহর দুপন] উভবোনুর 
$খি পাণ। ছুঙিশ্ষের বহসর্র 5 তিহার পর কিছুকাশ 
পাজন্ব মবপ কবিলার বা নস্থু*পন্গে বানশ্বেব হান শি 
কমানোর পারুক্তে তাহা] ক্রমশঃ বধিত কথা হয়। 
জণসধ্ধাবণের দুপশাত্ মে গ হা কোম্পানি হ পেজ 
কর্মচাণা « তাহাদেব গোনপ্াগণ চার ব্যপস য করিণা 
নাঙ্বান হহত্ছছিশেন। হহাদের বিবিঞে অণ্ভখোগ 
পাঠ +& গঙনা ও তদীয় শাকপপরিসধ এহ ব্াক্িগ 
গুশা বাজী ধন্ধ করতে মগ্রলর হন লাই । কোম্পানি 
পর্শ হংতে যেতাণকাষেন বাব্স্থ। করা হহণান্ছিশ হাহাও 
গানের ভুণনাব হবে ছি না। বধঞ্চ দেশীয 
অতিজ। *শ্রে। এহ ব্যাপতে আধকতর ব্দান্াাভার পহিচষ 

দিখাছ/ণন। 'পীখাব ওল্ মুতক্ষরীণ গ্রন্থে বিহার অঞ্চলে 
সীঙান রাগ আখোজিত ছুভিক্ষত্রাব্যবঙ্ছাব বিস্তাবি 
বিন্রণ আছে। 

এই মন্বন্তরে বঙ্গ দেশে কষবশ্রেণী অপেক্ষ' শ্রমজীবী 
শোর মাঠমরই অধিক সথাথ মবুডা হন। চাষী অপেক্গ। 
বসনোগকারী মন্্রযাগণের মৃড্াসংখ্যা অধিক হওয়া 
দেশে শি্পদাত দ্রব্যের মৃশ্যবুখি ও শশ্তের মূলা হ্রাসপ্রাপ 
হয। কর্মক্ষম বধকেও স্যার আগপা এক হাম হওয়া 

ও আবাদযোগা জমির পরিমাণ বৃষ্ধি পাওযান্নে ছুতিক্ষের 
পবে চাষধীকে নিজ জমিতে বসানোর বদাপারে জমিধাব- 
গণে মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা আবন্ত হয। ইহাব 

৪১৫ 



ছুটি খা 

ফলে বঙ্গ দেশে তখন হইতে খোদকন্ত বায়ত অপেক্ষা 
পাইকন্ত রাযতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ইহা 
উপসংহারে উল্লেখযোগ্য যে পরোক্ষতঃ এহ মন্স্তবেব 
ফলেই কোম্পানি পৃৰ্ছন দ্বেত শাসনবাবস্কা অপসারিত 
করিয়া ১৭৭২ গ্রীষ্টান্ঘ হইতে দেওয়াশিব তার সম্পূর্ণ স্বহস্তে 
গ্রহণ কখিবার সিদ্ধান্ত করেন। 

দ্র নবেন্ুক্+ সিংহ, “ছিখান্রবেব মখন্তব ইতিহাস, ৯ম 
খণ্ড, ৪র্থ সংখা, ১০ম খণ্ড ১ম হয সংখা। ১ শো্ট শ্রাবণ ও 
ভাদ্-মাঘ ১৩৬৬ বঙ্গাদ ) ৬৬.৬৬ [7017661707৩ 4170915 

0 78601 0011, 1,0110010., 1808 , বি 2 910172, 

[7০01707%1০111510 0: 76111, ৮০1, 1, 071501008, 

1956 , রব 7 5118, 10106 চা ছা] 01 1799 707, 

736162114১1 ৬ 12165617%, ]015-1)60 1958 

দি িপ্কুম।ব টিখাস 

ছুটি খা বাংনর স্থশশান হোসেন শাহের (১৪৯৩- 

১৫১৮ শ্রী) সেনাপতি ৪ চট্টগ্রাষেণ শামনক ঠ পৰগণ 
থান-এর পুত্র নসব্খ খান। ভাহাব সঙাক্বি একর 
নন্দী-বিবচিঞ কাব্যে ইলি ছিটি খা) ( অর্থাৎ ছোট খান ) 
নামেই উিখিত। পিতা-পুত ছুহ জনেই হোসেন শাহের 
পনাঞান্ত সেনাপতি ছিশেন। ত্রিপূরাব ও চট্টগ্রামেব যু 
পিতা পুত্রের কৃতিহ বীবার বখিষা হশতান ছু জনকেই 
সম্মাণ দান কপিখাছিলেশ | পরাগনের মনোরগ্কশেব জন্য 
“কৃবীন্দ্র' পরমেখব দাস “মহাভারত পঞ্চাণিকা" বচন। 
করিধাছিলেন। তাহাতে অশ্বমেধ পর্বে কথা সংক্ষিপ 
থাকাঘ পণাগল-পুর নিজের কবিকে দিয়া “জৈমিনীয় 
সংহিতা” অনমারে বিস্তৃতাতর এঅশ্বমেধ পর্ব লিখাইয়াছিলেন। 
বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষৎ কর্তৃক এই ব্হটি বিলোপবিহারী 
কাবাতীর্থ ও দীনেশচন্দ্র ধেনের সম্পাদনা ১৩১২ বক্ষাবে 
প্রকাশিত হইযাছিশ। 

দ্র স্থকুমার সেন, বাক্ষালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম 
খণ্ড ( পুরার্ধ ), কলিকাতা, ১৯৫৯। 

গুুমাব দেন 

ছো-ওয়ু ২৮৫৩২ উত্তর এব ৮৬৩৯ ৫৯ পূর্ব। 
নেপাল-ভিব্বত সীমান্যে অবস্থিত হিমাপষের একটি শৃঙ্গ । 
হিমালয়ে ৭৮০০ মিটারের (২৩০০ ফুট) বেশি উচু ষে 

১৪টি শৃঙ্গ আছে, ছো-এবু তাহাদের অন্যতম । পৃথিবীর 
পর্ব তশৃঙ্গ গুলির মধো উচ্চতার ইহার স্থান ষষ্ঠট। ইহার 
উচ্চতা! ৮১৮৮ মিটার (২৬৮৬৭ ফুট )। 

ছোটগল্প 

তিব্বতীনা1 ছো-ওযুকে চোমো। উ (01509 5০) 
বপে। তিব্বভী ভাষা “চোমে! উ' কথার অথ ভগবানের 
মন্তক। 

১৯৫৪ থ্রীষ্টার্দে অগ্রিয। হহতে হারবাট টিচি, সেপ, 
যোখলার 9 হোলমুট হিউবাবজাব নামে ৩জন 'অভিযাণী 
ছো-ওবু আবোহণ কখিতে আসেন। বিখ্যাত পৰ্তারোহী 
পাসাং দাওয়া পামা ছিশেন এই অভ্যাধী দলের শেরপা 
সবদাব। প্রাঞ্কতিক ছুধোগ ও নান। প্রকারের বাধা- 
বিপঞ্ি অতিক্রম কবিষা ১৯ অঞ্ঠোবন 'অপরাই তিনটার 
সময হাববা্ট টিচি, সেপ যোখ পাব ৪ পাপা দাওয়া লামা 
সবপ্রথম ছো-দ্য শিখরে আগোহণ কবেন। 

ছো-৪ শিখব হহতে হিখাদের শবনাতিপাম দুগোর 
ওশপা বিশণ। পৃথিবীর অনেক 301 হট পরতশৃঙ্গ খান 
হতে অন।যাসে দেখিতে পাঠা যাথ। 

১৯৫৮ খ্থাষ্টাবের মে মাসে কে এফ, বৃনশাব গেতৃত্ে 
চে। ওফু অভিমুখে প্রথম হাবহীঘ অভ্যান পক্চিপিত 
হয। ১৫ খে তাবিখে সোনাম গিথা সো ৪ পাখা" 
দাওয়া শামা ০21-গযু শখণে খাবোভ । কবেশ। বিশ্ব 

গণিখানকালে মেজর এন, 1৬ জদালে মকাণমুঠা ঘণে। 
১৯৫৭ খ্াগ্ভান্দের আগত মাপে তো "| মতিনুখে কটি 

এহিশ। অভিযারীদল। ৭৫০০ মি৩াব (২৫০০০ 19) পান্ 
আরোহণ কশপেন। এ৩া?5 বা তেখালঙও নোকের 

গুছ কণ্ঠা নাম] ও পেম্চাম্ £হ দশে কিনি ছুভাগোও 
কথা, এহ অিমানে দুঠ জন শেবপ। গহ ৩৯ বঙসব বস] 
নেলী ম্যাডাম এম. হ.কূদ কোগ।শ ৭ সাহ। ধ ভ্যনছাখ 
্বা।৬লেন মৃত্ভামুখে পতি 2 হন। 

ছো মু ২ ৭৮২২ মিঠাব (২৬৭২৩ ফু) উ। ইহ] 
এঙারেস্ট হহীতে ২৭ কিশোখিঠার (১৭ মাহ 1) পশ্চিমে 

অবধস্থিহ। তাক।হাসার শেতাত্ে একট জাপাশী মাঙ্যাএী- 
দপ ১৯৬৫ ত্রীষ্াবে হহার ৬পর অ।কোহণ কপেন। 

দ্র 176100100101)5, ০1৮০-0991৮ ৬1০1)02, 1995, 
17117101090) 1৩ 010162117601010 1017101, ৬০], [, 000 2, 

1966, 

গু] ণশ চববপ্ 

ছোটগল্স ছোটগণ্প ছোট হইবে, আবার গল্পও হয়া 
চাই, এই রকম একটা ধারণা থাকিলেই পাঠকের কাঙ্ 
চলিয়া যাহতে পারে। কিন্ধ আবুশিক কালে, বিচিত্র 
বিবর্তনের পথ অতিঞম করিয়া! ছোঢগঞ্প যে পধায়ে উন্নীত 
হইয়াছে, তাহাতে তাহার কোন ৭ নিরিঞ্ সংজা-নিধাবণ 
করাই স্থকঠিন হইয়া দাভাইয়াছে। এখন শতাধিক 
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ছোটগল্প 

পৃষ্ঠাব্যাগী ছোটগল্প পিখিত হইতে পারে, গল্পন্ব বা ঘটনার 
বিস্তার9 তাগার পক্ষে আব্টিক নয়, একটি সামান্য 
ংঘটন বা 'ইন্সিভেপ্টঠ কয়েকটি মনক্তাত্বিক মুক্ত, কোন ও 

বিশেব ভাব বা গাবেগের বিশ।ব-__ সবই তাহার বিষষবপ্ত 
হইতে পারে। আগুণিক ছোটগরেব জনক এডগার 
আপান পো হইতে আপস্ত করিধা জেম্ন জয় কিবা 
আব্নেস্ট ভেমিং গুয়ে পর্বস্থ, এমন কি শ্মতি সাম্প্রতিক নাংল 
গল্পেখ গতি-প্রকৃতি অঙ্গধাবন করিলেও এই মশা আমাদের 
নিকট হুম্প্ট হইবে । ঘটনাশ্রয়ী ছোটগণ যে মা ৭ লেখা 
হস না 'ভাহা পম, কিন্য কয়েকপঞ্টাবাগী বিশ্ব আগ্ম- 
বিশ্লেষণ অথবা গ্রাতিকপিতাধমী কিধিখি ভাবখিষ্তার- 
সনই 'আজ ছোটগনেব শীমার মধো আসিষ। পড়িখাছে। 
এই কাপণেই মাকিন গঞকাব ও সমালোচক উষ্লিযাঁম 

সাবোধান ছেোচগলকে সপাপেক্। ম্বাবীন শ্ল্ন বলিষা 
উনেখ করিদাছেন ১ পৃথিবীর শ্রেষ্ট গগকার প্শ লেখক 
আগুন চেখশ দাবি কবিখাছিলেন, একটি সামনা ছাই- 
দাশিকে অবলম্ধণ কবিয়।৪ তিনি গন লিখিতে পাবেন। 
মাপার ই পেশ লেছক সমাব্সেচ মম দটাবে বিখাপ 
করেন (৭ গলতা বধগন করিনা যাহা শিখি হ হউক 
'শাঠাকে শান্ত মে কোনও শামে ভুপিত করা চনে, বিশ্ব 
,কান9 মতে হে।টগলেক গৌব্ব গে দয়া যা না। 

এঠ সমন্ত পীরিপাথ কা এবং মতবিভেদ সন্বেণ যে 
কোন? পমাদের ছে1৮গঞগের মধেই এমন কষেকটি সাপাবণ 
ধর্ম 'আছে যে ঠাহাকে আঅবহাহ একটি বিশেৰ শ্রেণব 
অন্তগ ঠ কণা মান । হথমণঃ ছেোটিগনের বাহন হইবে 
গছ - এই কাপণে ইহা বানাড? না ফরাসী শীাজ' 
পপুযল]ার €0714750% 1091(141০ ) অর্থাৎ গণগাতি, 

হইতে পুথক | খিশীষত হাহার একটি একমুখী সণশ 
গতি খাকিবে, উপকরণ বাৎছলোর দ্বারা পে একাগ 
লক্ষাটিকে ব্যাহত কণা ৯পিবে শা, তিটি বাকা প্র্টি 
বাঞ্জন] এই প্রযোজনে স্থমিত ও স্তুসবদ্ গাকিবে এস" এই 
উপাষে খিল্ঠাবধ্মী ঈপগাসের সহিত তাহার গ্বাওগ্য 
প্রশ্সিত হইবে। তুতীযত) ঘটণ। বা ভাবগত একট 
নাট্যনুঃত তাহা, ঠ অবশই গাকিবে কিখ বিবরণই ছোট- 
গরেব পরিবাহ হইবে বলিয়া তাহাব ণ।টক হওয়াও চলিবে 
ণশ]। অন কথায বলিতে পারা যাশ, পক্ষা্ডেধী আীবের 
মত একটি পরিণামের মিহামুছত? (ক্লাইমাক ) ক বিদ্ধ 
করিয়াই ছোটগন্প তাহাব চরম সিদি পাভ করিয়! থাকে। 

এতিহাসিকভাবে আধুনিক ছোটগন্ন তাহাব প্রথম 
রূপ পাও করে ১৯শ শতান্দীপ মাকিন লেখক এডগাণ 

আলান পো! (১৮*৯-৪৯ শ্রী)-এপ হাতে। কিন্ধ 

ভা ৩৫৩ 

ছোটগঞ্প 

সণক্ষিপ কাহিনী যাহা ছেটগঙ্ের আদি বীজ, 'ভাহ। 
'মাধিম মানবের মহই প্রাগীণ। খগবেদ, গ্রীক পুবাণ, 
প্রাচীন মিশপীয় পুথির প্যাপিরাস পর, বাইবেল, বামাযণ- 
মহাভাপত এবং শপোকমখে প্রচাবিঠ টনবাধিকারলন 
'অমখা খণ্ড কাহিনীতে ছোটগনের সম্থাবনা ফুটিঘা 
উঠিগ্বাছে। গীতিমৃপক এব ধর্মশি্াগ্ুক (ফ্বেল ও 
পারাবশ ) ছোট ছোট আখাান উপাখটানে। বীবন্ত, মহত 
এব গ্রাষ্টধর্ম প্রচাৎখার উদ্ছে্গক ঘটনান্গুশ বিণণে অথবা 
রসাম্মক এবং সমাদমূলক গন্পাদিতে ছোটগন্ধেব প্রাথমিক 
পর্নায়। 'অঙংপর ভারতী 'জাভক? (আভমালিক ই্ঈপুৰ 
২ম বা ৩স শতক ), শিষ্ুশধা-বিরচিত স্বনামধন্য 
পঞ্চতন্। (সমধ অনিশ্চিত, শ্বাষ্ট জঞেব কিছু পরব 

বলিধা প্ডিতেগা অনুমান করেন), ঈশপ (কাপ 
অনিশ্চিত ) বচিত গরলম, লুসিদূল মাপেলেই উসেব ব্বর্ণ- 
গর্ভের কাহিনী (খ্াগগা় ইয শতানী ), তাইভুস 
পে ধনিউসেব বাগবচনা সাটিবিকন। বা শ্রেষগগজ। খ্া্টীয 
১ম শঠাবী ), দামাধ্ধাসের সেপ্ট জন-প্রুণীত বাবশাম 5 
জোগাঁকট? (গ্রীষ্টাযধ ১ম শহান্ধী )) গ্রষ্ভান সন।াপাগণের 
সমক্লিত (১৩শ শতাব্দী ) গগেক্তা বোমানোকত?) সাব 
টমাস ম্যালোবী-কর্ক গ্রথিত কিংবান্তি শিক মত দাখবা 
( সাখাবেব কাহিশীলঙ্গার। ১৫শ শতান্গী) এন শ- 
বিদেশেব উপকরণ অবলগ্কনে স কলি বহ বিচিল রুস সমু 
“খারবা বজণী” (১২-১৫শু শতাকী ) মধাঘুগ পর্ণস্থ 
মান্মেন গপ্প শুনিবার আকাক্ফান্ে নানাভলে চবিতার্থ 
করিয়াছে। 

ইশ্রোগীঘ রেনেসাসেব প্রভাবে শিরে এ সাহিন্দে 
মানবও পাদ্রে যে চেনন্য জাগ্রত হইল, তাঁহাৰ £দ্ম 
কলব্বণি বাক্িল ইতালী লেখক জোঙানি লোল্দান্ডো- 
রচিত “পেকামেবন' (১৪শ শতাব্দীর মধা ভাগ) গদ্সঙ্াতব 
গল্পগুলিও পানর "৭ সমাজ-সমালোচিন'। লোক হ জমীক্ষা 
ুদ্ধিদীপ্ম কৌউুকমমতা এব সবল মাব্শী- গগ্ঠ ভাষা 
পরত) কালের গম) উপলাম বং শাটকেব কিনারা যেন 

মুক্ধ কবিধা দিল। বোক্গাচ্চো যবেজ্ছভাতব তাহা? 
উগকরণ স+গৃহ কবিরাছিলেন, গ্রীক পুবাণ হষ্তে ভাবতীয 
কণা-সাহিত), মমকাশীন সামণ্ত-জীবন হইতে সাধারণ 
গৃহস্থ-জীবন - সর্বশ্থান হইতেই তিশি ম4 আহবণ কা 
£ই মণুচঞ্ রচনা করিযাছিলেন। ইহাব ফল হই 
ম্থদবপ্রসাবী, পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাৰা পঞ্চ এই- 
জাতীয় বক সংকলন খচি হইল , যথা জোভান থিএিত 
বেগ্টিনে-এব হল্ পেকোরোনে' (গর্ত) াপেবোলাব 

পপিম্সাচেভোপি নোত্তি' (খুশিব বাত), নাভাপের বানী 

৪১৭ 



ছোটগল্প 

মার্গেরীংএর “হেগ্গামেরোন' (সাত দিনের কাহিনী ) 
ইত্যাদি। 

অষ্টাদশ শতাব্দীদুত ফরাসী দেশে এনসাইক্লোপিডিস্টও 
দাশনিক ও সমাজবিজ্ঞানীর দল আবিভূর্তি হইলে তাহাদের 
কেহ কেহ নিজেদের গম্ভীর এবং ন্যঙ্গাম্নরক বভ্ব্যগুলি 
উপস্থাপিত করিবার জন্য সাহিতোর মাধ্যম অব্শন্থন 
কবিঘাছিলেগ | উঠাঁদের মধো শ্রশীর প্রখাত ভল্তেয়ার 
( ১৬৯৪-১৭৭৮ শ্রী) এবং দিছেরো (১৭১৩ ৮৪ শ্রী)। 

ভল্হেযাব এর 'জাধিগ' এব ধৌদীদ' আমতনে কিঞ্চিৎ 
ধীঘ হইলেও গঞ্পপে ধিশসাহিতো অমব ইইযা আছে। 
দিদেবোও বাঙ্গাতুক কযেকটি তীন্বধার শোটগন্ন রচলা 
করিয়াছিলেন। 

ইহার পর আধুনিক ছেোটগন্নকে কিঞ্চিৎ বপ লাভ 
করিতে দেখি পৃথিবীর অন্ততম মহান উপন্তাসিক বাস্জাক 
(১৭৯৯ ১০৫০ শ্রী)এর বচনাঘ। কযষেকটি ৯মৎকার 
ছোটগপ্প তিনি পাখিয়া গিমাছেন, তাহার মধো “মক্চ- 
কামনা, এপ ভেছুরগো? এবং ফ্লাতার্সে খ্রীষ্টা সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

পৃন্ইে বলা হইঘাছে, আধুনিক ছোটগল্পের সফল 
পখিরুৎ হইলেন মাফিশী কবি ৭ গপ্পকাৰ এড গাব আযশান 
পো । যে একমুখা "্মনিবার্ধত| এব স ক্ষিপ্প ৪ ইঙ্গিতময় 
রচণাভঙ্গী ছোটগলের এশবর্ধ, আপান পে। ই তাহাব 
সার্থক উদগাত।। সবাধপত্েের সীমাবঞ্ধ শ্বানের মধো 
থাকিখা, গন্বুতন্ধু সাধারণ পাঠকের দাখি মিটাইবাগ 
প্রবোগণে, আলান “পার উজ্জপ প্রতিভা স্বশক্তিতেই 
একটি দীপ 9 অভিনব শিল্পবস্ত গডিযা কলিল। হতস্তপ্ভন- 
কাগী 'গাহঙ্ক। গোষেন্দার বুদ্ধীপু বিশ্লেষণ, মনস্তত্বেব 
অন্থছেদী তীক্ষতা এবং "ত্সহ অসাধারণ ভাণাবিন্তাম 
দেখি'ভ দেখিতে বিশ্বব্যাপী পাঠকের চি জয় কিয়! 
লইন | তাহার “দি পিট আাণ্চ পেগুপাম”, 'কালো বিডাশ” 
“ঘুগিগছে অবতরণ”, 'ধি গোল্ড বাগ' ( সোনার পোকা ) 
অববা 'মাখি বৃজার্সেব মাখলা” পরিচযের অপেক্ষা রাখে না। 

এই গ্রসগ্গে ম্যাথানিয়েশ হুথনন (১৮০৪-৬৪ খ্বী)-এর 
নামও স্মরণয় | এই মাকিনী লেখক খ্যাতশাম। ইপন্য।সিক, 
কিন্তু গল্পকার হিলাবেও শাহাৰ কৃতিত্ব সমভাবেই উজ্জল । 
কোন9 কোনও ক্ষে্ে তাহার সহিত শ্যাশান পো-র 
সহধশিতা মাতে, ভাহার গল্পে জীবনের এক পিশাদ-গন্তীব 
রূপ দেখিতে পাণয়া যায়। কিন্ধ ম্যালান পো যেখানে 
তীশ্ব 'ও প্রবলভাবে মানবিক হদয়বুছিকে আশোডিত- 
বিলোড়িত করিয়াছেন মেখানে হুথনের কাহিনী আলো- 
অন্ধকার-বিদডিত এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক এবং দীর্শনিক 

ছোটগল্প 

জগতে উ্ধবায়িত হইয়াছে । “বিষগ্র পরাভূত এক নির্বেদের 
মধ্যে অশরীরীর সঞ্চরণে শিহরিত যেন কোনও প্রাচীন 
প্রাসাদে হথনের নিঃসঙ্গ রান্দিযাপনা |” তাহার অনেক- 
গুপি গল্পই ম্মরণীয ১ তাহাদের মধো 'বাপ্াচ্চিনির কন্তা” 
জন্মচিহ”, ডাক্তার হেইডেগারের পৰীক্ষা" এবং ডেভিড 
সোধান” প্রড়তি গল্পের উলেখ করা যায়। 

ফরাসী লেখক প্রস্পেষাব মেরিমে (১৮০৩-৭০ শ্রী )-ও 
ছোটগঞ্জে কৃতিত্বের পবিচয দিয়াছিলেন। াহার বিষয় বস্ত্র ও 
প্রাশং নিদয় এবং প্রবণ, কিন্ত স্থচারু ভাষাশিল্পী মেরিমে 
গপ্পগ্ুলিকে চমৎকার শিকল্পস্ত রতি দিযাছেন। শভাহার "লা 
ডেগ্রাস দিপা? (দ্বীপের ছেশাস ), কগোবা”, 'কাব্মেন। 
এখং “মাতেও ফাল্কোনে? সুপরিচিত | 

ইহার অবাবহিভ পরেই ইদ্বোপেব দুই দেশে পৃথিবীর 
দুই শ্রেষ্ট গল্পলেখকেব আবিঙব ঘটিল। একজন ধরামী 
লেখক গাছ যোপার্ী (১৮৫০ ৯৩ শ্রী, অপণ জন রুশ 
লেখক আম্ন পাভশোভিচ, চেখশ (১৮৩০ ১৯০৪ খী)। 

বন্ততাগ্রিকতান গুপ গ্রস্তা৬ খোব্যোব( ১৮২১ ৮০ আা)- 
এর শ্যিবপে মোপাগা সাহিতঙ্যক্ষেলে আবি হইযা- 
ছিলেশ। কিছু ব্যর্থ কাব্য£মাল এব বিশৃঙ্খন খাবে কিছু 
সালাদিক ক! সমাপু করিম] মোপাদা ১৮৮৭ খরা গম 
ভাহাব “নু দ্য পুইক (চশিব গোলা) শামে অণণ্ 

ছোটগল্পটি রটনা করিলেন । জাীমান বিজি" য।ন্সেব 
কয়েকটি নর নারী বিশেধজাবে একটি দুশাগিনা 
পতিতার লা%ণা ও অবমাননা এই গল্পে থেঙাবে 

পবিশ্ফুটি ও হইল, হাহাঠে এবহ সঙ্গে মোপামাব বাস্তবতা 
এব" অন্ত্ুষ্টি, শক্তিমন্ত্রী এব সৌনানবোধ বিদ্যাৎশিখার 
মও উদ্ভাসিত হইপ। ইহাব পর মোপাসীা গাহার শিশ্বান্ত 
এবং বিড়দ্ি৬ শল্পজীধবিতার মধ্যে অস'থা চছাঢগন 
লিখিযাছেন,পৃথিবীর সব দেশে বাণ বার তাহা অনুধিত এবং 
পঠিত হহথাছে, অগণিত লেখক গল্প বচনা কবিতে গিষা 
উাহার আদশ « প্রেরণাকে শিবোধার্ধ কবিণাছেন। গল্প- 
সাহিতোর £তিহাসে মোপাষ। না্/কার শেক্সপীয়র এবং 
উপন্যাসিক তল্স্তযের যত সম্বাটের আসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছেন। 

পরার্জিত ফরামী জাতির অন্তবেদনা ও ন্বদেশপ্রেম, 
সমাজের উচ্চস্তরের ছুর্ণীতি, সমকাপীন অবক্ষষ ও 
ব্যভিচার, দুর্গত শ্রমিক $ঘকর্দের আশা-মাকাক্ষা-বেদনার 
ইতিবৃত এবং অন্ততেদী মনোবিকলন-_- কখনও অস্রপৃর্ণ, 
কখনও কাব্যময়, কখন ৪ 'গ্রিক্ষরিত, কখনও বা শাণিত 
ব্ঞ্ষের রূপে মোপাধার ছেটগঞ্পে প্রকটিত হইয়াছে । 
তাহার গল্পগুলি আমাদের বাঙালী পাঠকের নিকট এতই 
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ন্থপরিচিত যে তাহাদের সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছ বলিতে 
যাওয়া অনাবশ্যক। তাহার অগণিত উত্কষ্ট গল্প হইতে 
কয়েকটির নামোল্পেখ করা যাইতে পাবে. “পা পাখ্ুর' 
(মুক্তামালা), শ্য ওব্লী” (ওবপা ), "মাদমোষাজ্যাপ 
খিষি?, মাঝোক।) হ্থযর লো? (জগের উপর ) এখং “ল্য 
পাপা গ্য সিম? (সাইমনের নাব। )। 

লাটাকার চেখভের খ্যাতি তাহাঁব গন সাহিত্যকে 
কিছুটা আচ্ছন্ন করিলে ৪, বন্ততঃ গল্পে বা নাটকে কোন 
ক্ষেত্রে ভিশি মর্বাধিক মহিমা অধিকারী হহয়াছেন, ড1হ1 
নিশ্চিতভাবে নির্য করা স্তবঠিন। চেখভ তাহাব 
পুবগামী শিল্পী কশীষ সাহিশ্যেব জনক পুশকিন ( ১৭৯৯- 
১৮৩৭ গ্রী) এব উন্পপাধিকার মঅবশ্থই পাভ কপ্ম়াছিলেন । 
পুশ্কিনের বিছু উতৎকষ্ট গল্প ধথা ভিষাণ কউ” হগ্কাপনের 
বিবি হব পপাস্টমাস্ণাবা রশ ছোঞগন্পেব সঙ্গাবনা 
সুচি পরিষাছিল। পৃথিবীর মধবাপের শর্ট ঈপগ।সিক 
মহামনীধী লোভ শিকো নাযেভিচ তল্স্থম (১৮২৮- 
১৯১০ গর) 42 উত্ব ছোঢগল্ শিখিবাছিলেন, যথা “ফেখানে 
গেম সেখান ঈশান) মাহতের বগা জমি দসকাব? ুহ 

পর্যা 4 হতঙ্দি। হহা বাশিত গোগোল (১৮৭৯ ৫২ 
এ) “ব এগ কোটা গছটিও সবকাশেব একটি শ্রে 
ণখাশিসপে কশ যাহি ঠাকে সমু করপিয়াছিশ। 

এহ পটইমিতেহ ছেবতেপ আানিলব। মোপান্খা? 
প্রাণ সমবাণান সেখক হহবাও চেখশড এই দুরন্ত ফবালী 
*£টশাব থাবা প্রভাবি” হন শাহ । ছোওগনে সম্পৃণ 
একি * ঠণ পাবার টনি হপা 5 কব্লেন । 

(যাপাণা গল বচনাব প্রধান «২ কাহিনীব টপব শির 

কারিণাছেন, গনে পরিণতিতে একটি অপ্রত্যাশিত চমক 
ধিণ। পাণককে ১ক৩ করিয়া ভুশিনাছেন। চেখভ যেন 
সচেঙনঙ্াপেহ এই ছভ বীতবছ বিবোধিতা করিখাওতোন। 
গল্প ন্জি * গল্পবচণ। যাহ। সান্প্রতিক কানের ছোটগ্নব 
একাট মেন বোশঞ্ায তাঠ| প্রও/ক্ষতাবে চেখশেণহ 

দান। একট চবিএ, নামমাত্র কোন৪ ঘন, শিশেধ 
একটি ভাবের বিগ্কার -ইহাদেখ যে কোন9 একটি 
উপকরণ অবশন্বন করিবাই চেখশত অনন্যসাধাণণ শিল্পবস্ত 
রচনা করি পারিতেন । সমসামধিক হ ওবোপীষ সাহিত্যে 
চেখত মোপার্গীব মহিমায় অনেকখাশি আচ্ছ' হহযা 

গিধাহছিলেন, কিন্ব উত্তরক।পে সব দেশের লেখক ও 

পাঠকের নিকটে তিনি ছেোটগঞ্পেব €গঞ্াকপে অতিনন্দিত 
ও স্বীকৃত হইযাছেন। 

চেখভের রচনাশ্লী অপূর্ব, সংযত, পরিমিত, 
বোগ্ধ্ে উজ্জল, কবিচেঙণায় স্ুুরভিত। ইহার সহিত 

ছোটগল্প 

প্রচীকের সুচিস্তি» গুয়োগ আধুণিক ছোঢগঞ্জের পথেব 
বেখা যেন শিশ্চিহভাবে শিদেশ করিয়। দিয়াছিশ। 
সমকালীশ আমলা ও ধনতঙ্ের প্রতি অহভেদী লাঙ্গেণ 
আক্রমণ, মধ্যবিন্ত-মানসের বিবিধ স কন, অনল্তািক 
কোমল ৭ মবুৰ খুহত, শোকচরিতের বন্ুখখী উদ্ঘাটন 

এবং মর্বব্যাপা একটি বিধাদ চেতনা৭ শাহ'র গনঞ্চলি এক 

অভিনব শ্রিজগত্তে প্রতিঠিত হইয়াছে । শাহাব কষেকটি 

বিশ্ববিখ্যাত গঞ্পেব উল্লেখ কৰা হল িকালাস গাও? 

চম্বন', “কুবুরসহ মহিপা, “প্রধান শির্দিকা। তিহিন 
বাংলো”) ডালি" এবং স্তেপ | 

ফোপায়া এব, চেখভের আবিভাবের পরে পৃথ্বিল 

দিকে দিকে ছোটগল্পব যেন প্লাবন বাহখা গেল। 

এতকাল ধবিমা শিল্প হিসাবে ছোটগন্পেব বিশে কোণ ও 

মর্ধাদা ছিপ না, গাহীকে সাধারণভাবে শিপ 

উপলাস এবং “হীণতব শিল্প” ( লেসা্ আগ ) ধলিখাই 

গণ্য করা হইত | কিছ উনবি শ শনার্দীব ক্ষেপাদে 

এব” বিশ শতাব্দীর প্রথম হু দকের মধোই একটি 

স্বাধীন ৭ প্রবণ শিনন শক্তিকপে শোওগনের স্থান 

সাহিভো [টরনিরধারিত হহয়। গেল। তাহার প।৩ঙগত 

স্বাওণা, ব্যঞ্শাধমী তীর ৩, ছালতম উণকব্ণেব শাহাযো 

বিপুণতম সত্যের উষ্ভাসন, ঠাহাব তা অন্থর্থুথিতা ও 

অক্চর্ণষ্ট 'ভাহাকে বিশ্বলাহিত)খাবার ংসাহমী পণ্জাতিৰ- 

কপে নিশত ববিশ। মান গোচগল লিখিখাহ কথা- 

সাহিতি।কপে প্রাত্ঠা পাভ কণা হহার পবে অকলপায় 

ছিল, মোপাসী এব" চেখশের সাণলোব পর পৃথিবার বহু 

শল্দ্মান শিল্পাহ ছোটগলের সাহাযো তাহাধের আধ 

পক" পর পথ গু জিখা পাহলেন। 
হোঞগপ্ে যে বিশেষ ধথ ৪ লক্ষণের কণা পি 

তঃলোচিনা বব] হহখাছে, এই জম্ঘ হহত্েই তীহা। সুস্পষ্ঠ 

হইয়া গেল। কেহ মোপাস।ণ ধাবা অবনগন ববিতশন, 

কেহ বা টেখভেরু বাতি পঙ্গতিতে শগ্রসর হইল্নে, কেহ 

বা উভয়েব মধ্যে একঢ1 সমনুগ্ধ বন্যা লইলেন। হহা 

ছাডী প্রণেকের ব্যৰিবনিষ্, দুগি পীর পাথকা, সনা্জ 

চেতনা এবং দাশনিককোধের বৈচি হা, জ্ধাধুনিব ছোওগত কে 

সবাত্বক্ভাবে এশখবর্বান কবিষা ডু।গল। 

কশ পখক মাসি গোকি (১৮৬৮ ১০৩৬ শী) 

নাটাকার এব উপন্লামিকরূপে প্রথিভযশ। হহলে« গল- 

সাহিত্যে ত্াহাব ম্মরীয ভূমিকা রহিশাছে। বিপ্রবগ ব এবং 

বিপ্লবোত্তর রশীয় জনসাধারণ, বিশেষ ভাবে শ্রমিক, ঞ্লৰক 

এবং ছুগগত জনগণের চরিত্র, তাহাদের স গ্রাম, সবি 

আকাঙ্ক্া, হতাশ! এবং সকল্পের রূপ কোপ বাস্তবতাখ 
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সহিত গোকফির পেখনীতে বপায়িত হইযাছে। তাহার 
“চেল্কাশ', 'মাহষের জন্ম, 'একটি শবতের সন্ধ্যা এবং 
'মাল্ভা” বিশেষ স্মরণীয় গল্প । 

গোকির অপেক্ষা কিঞিৎ বযোজোষ্ট ছুন্মনামী মাকিনী 
পেখক 9. হেনরি (উইলিয়াম পিড্ণি পোর্টাব, ১৮৬২ 
১৯১০ খরা) শিছক গল্পরেখকৰপেই নাহার খ্যাতি গভিয়। 
তুপিযাঙেন। ভাহাৰ গনগ্ুপির জনপ্রিয়তা অসাধাবণ । 
সমালোচকেরা হাহাকে কিঞিং বন্তরুদষ্িতে দেখিবা থাকেন, 
কিন্ত মোপালা এবং চেখভের পরে খুব সম্ভব তাহা গগই 
সবাপেক্ষা পঠিত ৪ আদ৩ হইযাছে। দরিদ, ক্ষুধিত 
এবং অপবাধী-সম্প্রদ্দাযের জীবন প্রধানভাবে তাহাব গণনে 
চিত্রিত হইয়াছে । স্তথপাঠাতা “ব কাহিণ-রম ভাহার 
গলদেব এখান আবর্ষণ | “েজাইদেব উপহার, হিহতি 
ডিকেব প্িলযাধা পিবৃজ দবদা?, সিটি "৩ কঙ” ইতাণি 
তাহাব গ্ুপরিচিত গন। 

৭, হেনণি ব কিঝকিৎ পরব মাকিনী শখকদেন মধে] 
জ্যাক লঞ্চন (১৮৭৬ ১৯১৬ শ্রী) আৰ একটি 'নধণীন পাম । 
অভিষানকামী যাধাববচিন্ধ “ই পেখক আব হাকলেখ 

অভিজ্ঞত'র উপব শিন্দি ববিযা অনেকপ্তপি অতৃশনীন গ্ 
লিখিয।ছেশ | 

হ€বোপেক ধেশ-শিদেশেক এহ হালিক। গাব বিস্তঃ 
কবিষা শভ নাল | খাহাব। গণহামিক, কবি বা শা কার- 
বপেহ সঃধিক কীতিমান) ঠাহাণ। "দন্ত আলো 
হইবেন । পলো €বখক ছহাডাও হাচাদেব মমকাশান 

বা পববতী এব অপেক্াকত আখুনিকদের কির কিক শান 
স্মুবণ কৃব। যাত75 পারে: চেক লেখক কাবেল চাশেক 

(১০২১, ১৯৩৮ গী)১ ই বেজ ০1থক ডি, এছ, বেন 
(:৮৮৫-১৩৫০ শ্রী), ক্যাধাবিন মনস্ শিল্ড (১৮৮৮ 
১৯১৩ খরা), গ্রাঠ।ম গ্রান (১৯০৪ খন )১ ইতালীখ 
লেখক লুইজি পিপান্দেলো (১৮৬৭-১৪হ১ শ্ী)2 রশ 
শেখক আলেন্সেত হিশ্শর (১৮৮২-১৯০৫ খা), বাসা 
পেখক জা! পোপ 21 0১৯০৫ খা), মাকিণী 
লেখক উঠপিধাম লারোনান (১৯০৮ শ্বী-)5 মাকিণী 
লেখক ব্রেট হাট (১৮৮১ ১৯০২ শ্রী), আইরিশ লেখক 
অষ্কাৰ এয়াইল্ড (১৮৪-১৯০০ শ্রী) প্রন্তি। 

ব£ঃমান কালের ছোঢগনে সবাধিক বিশিষ্ঠতা লাশ 
করিবাছেন হ্ণরেজ গপকার সমার্সেট মম (১৮৭৪- 
১৯৬৩ গ্বী)। উন্নাসিক সমালোচনায় ৪ হেনধির মাই 
তিনি কিছুটা অস্বীকত হয়া থাকেন, কিন্ব গর-বসের 
দিক হইতে এবং চরিবখৈচিত্রোে তাহার ছোটগল্পগুলি 
প্রভৃত জণাধর লাভ করিকাছে। মমকে আধুনিক কালের 

ছোটগঞ্প 

মোপার্স! বলিয়া] চিহ্নিত কবা যাইতে পাবে। তাহার 
বুষ্টি'। "মিঃ নো-অল (শ। মবন্ধান্তা ), “অলময়েই বন্ধু 
প্রত্ৃতি গন সবজনপঠিত। 

ম্প্রতিক কানের ছোটগন্পে মাকিনী পেখক আনেস্ট 
হেমিণ য়ে (১৮৯৯-১৯৬১ শ্রী) সবাপেক্ষা গ্রভাবখিষ্তার 
কবিথাঙ্ছেন। তাহাকে মমের সম্পূণ বিপবীত্ধ্মী বলা 
যাইতে পার্পে। কঠিন বপ্ত ঠাঙ্গিকতা, দ্বিতীয় মহামুছ্ছেো জব 
বুদ্ধিজীবী চেতশাব বিষাদ ও সক্ষোভ, স্বপ্নবেখায় কঠিন 
ঈবিক্জনির্মাণ, গ্রতীক-বাবহাব, দেশ ৪ মানবগত্ বৈচিহা 
তাতাব রচনার বিবিধ সম্পদ । তাহার নোবেপ পুরগ্ধাব- 
প্রাপ (১৯৫৭ শ্রী) রচন। পদ ৪০৮ ম্যান আগ দি সী? 
(বুধ ৭ সমুদ্র ), আবঠনে কিছু দীঘ হইপে একটি 
অনন্যমাধাধণ ছোটগঞ্জ ব্যতীত আধ কিছুই নয়। 
হেমি“দ্যেব কৰেকটি প্রথা ও গর. কিশিমাননাবোৰ 
ভষাধ,। “থাকেব খাটি গর, জগতের আলো, 
ইপ্চাদ। 

এই মালোচনায শিখকবি ববীশন খেবুত গন বন্ধপে 
একট বিশি ভুমিকা আছে | বিশ্বেব তোগ্গাদে তাহা 
দলও শ্রপার শঙ্গে ডা থ্য। হাহার কিণশমালাও 
'্বধি 5 পাষাণ? ণব “বাত আঙ্গিক খ্যাি পাত 
কশিদাছে (হোটগন, বা লা দি )। 

কথ। বিলের সবকান প্রতি বকাণ ছোঢগনেণ গণ 
গদ্চিস এখন পযন্ত? ঠঙ্খুটিন ভহনা গে নাহ | 
তাস) তাহ।ব কপ, $1াব বো19৫] পঙদ] মাজত শে 
দেশে পবাক্ষাতনিরাঞ্গ। চিত শে | কণ শা 

সহি৩ াহার আগ্মীঘ পা খিক কদনন সে বিশ 
মনঃসমীন্সায পরিণত হইতেছে, কথনদ চে *ন-অঠে নেব 
ছাখালোকে তাহার সঞ্চবণ চনত । আবুনশিক হো 
গন পহয়। তিক বিভর্দেধণি অশ্ক পাই | 2 সমস্থ পটীক্ষা 

€ বিঙকেণ ফ্পাফপ যাঠাভ হউক) ভবিযতের হা্গঞ্প 
যে পরিশতিই পাও কুক) ভাতে যন্দহে শাহ যে 

ছোগণ্ন আদ আরু হাীনতর শন এতে) উপন্যাসের 
সপ সংক্ষবশ ৭ নহে হই স্ববশেহ শিপতোকে তাহা 
নিজেব গন্য একটি মঠিমাণ আপন '্খধিকাঁণ কবিষাছে। 

প্র নারাশণ গঙ্গে।পাধ্যাম, মাহিতঠো ছোঢগন, কপিকাতা। 
১৪৬২১ 13171061 21900165৮৯, 7106 21195919 

0/ (16 9106 3009, ৩৬ 01, 1901; 11. 2, 
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ছোটগল্প, বাংল! 

ছোটগল্প, বাংলা ইওরোগীয় শিক্ষা এব সাঠিত্য- 
চিন্তার দাবা প্রভাবিত হইযাই আণুনিক বাংলা ছোটগরের 
আবিভাব ঘটিয়ছিল। উপবি'শ শতাবীর উওরার্ধে এই 
শিল্পের অদ্য এব বিশ শঠাবীব তিন দশকেএ মব্যেই 
বিবিশ বিবওনেব ধারা 'অভধবণ করিয়া! বিখ সাহিত্যে স্থান 
লাভ করিবার মত গৌববেব অধিকারী হইযাছে। বগ্ততঃ 
বাংলার বিবিধ মাহিত্া শাখার মধ্যে ছেটগল্পঈ যে 
সাপেক্ষ সমুদ্ধ দ তখযবান, হহা1! আমর। পরম শ্লাথার 
সহ 'খবণ কশিঠে পাণি। 

আণুনক গন্ন সাহিতে)র আবিচাব্র পূর্বে বাঙাশী 
বাঃবণ মহাতাথত ৪ পুনাণ উপপুন্বাণের কাহিনী ই৪০- 
নল দমব্ন্া, সাধিশী সঙাবান, প্রচ্লাদ ৭ ঞব চবি 
হতঙাধি £ন্হিগত বিষয বপগ্জন করখিযা গপ স্মনিণাব তা 
মিটাহ | **শলি বরবাধাব গপবস ৭ নীতিশিক্ষা 
পপ্িবশন করিত তধসহ ছিশ শোককখার 'অবুমাপা? 
“াবনঃ।নশ প্রত বোম ১ গোপাল আাডেব কৌওক 
বাহিশা , “জন্জ গে।লাপব্গ্যায?। অগ্ধেণ হস্তিপশন গান? 

'নাক্ধন 1 পনি বিভিন্ন ভাসে ক ( দগ্ভাল্দ 4) গঙ্গ। 
* 11) ৮পনাসেব গপগ+01৪ বাণানীর বিগ লিছ পরিচিত 
ছি বর্ণ | মান হ*, যালী ভান ৭ সাহিননাব সহি৩ 
ঘঠ সত গল 2ব£গা।ল ৫ বকা, কিপা ব্হাদা? 
এমএ “না ১৫9ব কাহনীন্ খা শ্রোশা 2 

প ১কপ ডিন্প্রন করিত | বিখ্যাত খাসা তে * সাদর 
1৩15 1 «৭ 4৮৮ 2৮0 ৭ খত হত শশ। «গল স গূ£ী ₹ 

হহ*] *হা ৬1৬] হি শাপদেশ ও কবিতা গগন *তি, 

গ্৫ বিশ সি লীমন তশ্যাধন গন ঠো ছিনহ। 

»1বধদ) |শশ এ সুরে লিজ্গারা গাশমতশা 

পক পশ্বিতি ৩ হহতে নাগিশ ১ বালো না কে, 
ডপগ্যামে শিব দেখ চি | নামি নি আদালশ মদন, 
বিশীপীযাশ চণবশী, দানবন্দ মির, বশ্বমসন্দ্র। তথ 
অনিবাধশাবে» বা 11 ছেোচগন্প ণচনাব প্রাখামক ধাবিত 

আপিয়া বঙাহ | খাহ্থমচন্দেব উপপ। উপগাধ চনার 
অবকাশে ্নি ৩টি খণ্ড কাহিনী *চন। কবিশেন, “কটি 
ইন্দিরা ( বঙগদশন) চৈহ, ১২৭২ বঙ্গা্থ। খিতীমটি 
'খুগলাঞুবীয? ( বঙ্গদশন, চৈধ, ১২৮০ বঙ্গাদ ) এ+ তি শীযটি 

'ধাধারাপী? ( ব্গদশন, কাটিক 'সগহাবণ, ১০৮২ ন্)। 

ইন্ধিরাকে বন্ষিমচন্দ পবে পুর্ীঙ্গ উপন্যাসে কপাশ্বিত 
করিয়াছিলেন, কিনব 'খুগশাঙ্গুবীঘ' এবং “বাধাবানী" তাহ তদের 
ক্ষু্র আয়তনেই বহিয়া গিখাছে। 

আকৃতিতে গল্পাকার হইলেও “বাধারানী” অথবা 
'যুগলান্ুবীয়” বগ্ততঃ সপক্ষিপ্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাসে 

ছোটগন্প, বাংল 

থসডা। বিজ্ব "তৎসধেও স্বপ্পাধতন কাহিনী পচনাব 
প্রেবণা বালা সাহিত্যে মাস্যি। গিয়াছিশ। বন্িম্চগ্্রের 
অনুজ পর্ণচন্দ চট্রোপাধ্যার লিখিলেন মিবুমৃতী” ( বঙ্গদশন, 
জৈ, ১২৮০ বর্গান্থ ) এব সপ্গীবচন্দ চট্োপাব্যাথ রচনা] 
করিলেন রোমেশ্ববের অদৃ্ (শমরু,। বৈশাখ ১২৮১ 
বাদ ) এবং পামিনী? (ভ্রমর) ভে৮) ১০৮১ বঙ্গ )। 

মপুমতী? গপটির নৈশিষ্ঠা আহে) বাহিনী ক্পনাষ 
পূরৃচদ্্ মৌলিকতার পরিচয দিাছেণ। একটি সতিএা 
নারীর বেদন। ও খৈচিপ্রামব আখাান হাতে বণিত 
হহয়াছে | গৃহিশপশাহীন প্রতিভার আধবাশী সন্্রীবচন্দ ৪ 
ধতিহ দেখাহখাছিশ্ন, কিন্থ তাহাব মধ্যে তে প্রতিখতি 
ছিল, "চাহ! শেষ পর্ধপ্ত পালিত হব নাই। 

বাণপা ছোটগর বস্ততঃ রবীন" 7খব দার সাধকভাবে 
জাত, বিশাধ৩ এব বিবতিত হহ'াছে। কিন্বু তাহার 
পণ হইতেহ ধাহার] গন সাহিত্যের সাধনা কবিতেছিলেন 
এব প্রবীন্দ্রনাখেপ্র গ্রভাধ হহতে মুগ্ধ ছিশিন) উহার 
একমধন হহশেন ববীশ্নাথের অজ" ন্র্ণগুমাবী দেবী 
(১০৫৫ ১৯৩২ এরা), অপর জন হহশেন ভ৭)ত হবাধী 

সমাল্াচক এ সাবাপিক নাগগ্রপাণ প্র (১৮৬১০ 
১-৪০ গ্রী)। 

পুশ তেন কাখকতি ছোওগগ লিখিল হলেন 
তাহাব মধু বঙ্গিমচন্দ্র্ এ।বিত পোষা যেমন আছে, 
০**শহ ছি পারিবা।খক গল আছে শ্িনাাংসবে 
তাহাদে বিক্ষে সাখবতা না খাণকিশেত শেবিহার 
মাগরিব ৩। এব মানিত খচিথ পাৰ সর উচ্প। 
আমার জীবশ, সিন্যাসিশ] এব গহনা হাহার 
উদ্বেৎ [গ্য গন। 

শিগী হিসাবে নগেন্দপাখ অনেক বেশ সাধ া পাও 
কনযাছিনও শয বাস১সন্্র্ ভাঙাৰ বনপার গুণলাহী 
[ছলেশ। নগেন্দনাথ ২১৩ শমাতে বশ) দেখাহয়াছেন, 
বিস্যয «বং বোমাঞেণ ৬পাদাপক উপধুকভাবে ঝবহাৰ 
করিতে পাখিখাহেন। আশাঙকঙ্গীতে বান মর 'শ্খতী 
হহযী ৪ এবিবেশ বঠনাব পগেন্দনানণ মোন্িকতাব খাক্র 
পা য়াছেন। ভীহই|ব "জাল কুঞলা7, 'ব্রাহ্গণাবাদ' এবং 

'শক্্ীহারা? গল আজও ন্মরণায | 
গলক।খঞপে ববান্ত্রশাথ ঠাকুরের (১৮৬১ ১৯৪১ শ্রী) 

“্থাবধণী' নামে গল্পটি একটি প্রাথমিক প্রয়াস | উহা 
১২৮৪ বঙ্গাঝের আ্াবশ-ভাধেব ভারতী পাথিক্কায গুকাশিত 
£খ। কি্ত £ই বচনান কোনও বৈশিক্র্য নাই । ১*৯১ 
বঙ়াষেব 'নবজীবন' পত্রিকায় তাহা 'মারও ছুহটি গর 
প্রকাশিত হয় ১ একটি “ঘাটেএ কথা” (কাঠিক )) অপরটি 
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রাজপথের কথা” (অগ্রহায়ণ )। প্রথমটিতে একটি গল্পের 
আভাস আছে, দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ তাবধর্মী রচনা । খপ্ততঃ 
এই ছুইটিই আন্তর ধমে কাব্য-স্থরভিত, ইহাধেব মধ্যে 
'লিপিকা"র পুবাভাষ অনুভব কবা যায। 

১২৯৮ বঙ্গাবঝে কৃষ্ণচকমণ ভট্রাচাধের সম্পাদনাষ 
সাপ্তাহিক হিতবাদী' পনিনকা প্রচাবিত হয। খবীন্দ্রনাথ 
এই পঞ্িকাখ সাহিতা মম্পাদককপে শিবাচিত হন । কি 
সাহিত্য সম্পাদকের একটিমান করঝধহ ছিল। স্থিব 
হইয়াচিপ যে, পঞ্রিকা'ব পাঠক পাঠিকাতদ৭ প্রা" বিবানার্ধে 
তিনি প্রতি সখ্যাযষ একটি কবিযষা ছোটগস রচনা 
করিবেন। ববীন্দনাথ তখন পদ্দপাচাণী। মেই অবাধ 
প্রাকৃতিক পাধবেশে ববীঙ্গনাথেব শিঈ-প্ুতি 1 এক শঠন 
মুক্তি স্বাদ পাশ । পবিপাখেব সাধারণ মাখষ চাহাদের 
দেননিন সুখ ছু'খ ও আনশ বেদন' শইদা কবিকে 'মাপ্ু ৩ 
করিপ, একটিব পর এ$টি ছোটগণ তিনি “সাপাহি ৯ 
হিতবাদী'ব জনা ব5না কবিযা চগিলল | এদনাপাপিশা, 
“পোস্টমাস্পার' ইতি ৭টি গল্প এহতাবে জন্মগত কৰে। 

১২৯০ খঙ্গাঙ্জেই বশীপ্নাএ গাকবেশ সম্পাদনাখ জো 
সাকোব মানুপ্রবাভি হহত* সাধলা মাসিক পত্র প্চ।বিত 
হণ এখং শহ৩খা। পর পরবিবতে পাধণা'ণ গলে ধাবা 

অব্াহতভাবে চিতে থাকে । এহ ৮ম গন্ন পইথা 
রবান্লাবেব £ যম গন সএ্রহ েটিগল (১৩ ০ বঙ্গার্ঘ) 
সংকলিত হয। হ রনী শ্ট স্টোবির অন্রসবণে এত 
জাশয় পচনাব “ ভাঢনন? নামকরণ ববীদ্দনাখ্েণহ কুতিহ। 

১২৯০ হইতে ১৩১5 বাদ পাগ্ত »াপাহিক হি হবার, 
হইত সবুনপঞ গান কথণপ্ত কু, কখনও বা বিপন্থিন 
লগে রবীঞ্লাথ ঠাাব বচিদ গ্রবাহী বারা ও সাহি 5 
সাধনার সঙ্ি* ছেোঢগন্ন প্চণা কাপা গিষাছেন।  এহ 
অণন্য প্রতি৬'র মায়াশন্ধ্রে বা শা ছোটগল্প শৈশব হইতে 
একেখাপুর হৌবনে পদার্পণ কবিষাছে। প্কৃতি, প্রেম, 
সমাল সনন্যা) ধনস্তব, খোমান্স, পারিবারিক লীন, বাজ- 

না, নাশীর মুক্তি-চে *ন|) পিছের বোধন প্রড়তি যাহ] 
কিছু তিনি তাহার শিনীলল্বার দ্বারা স্পর্শ করিয়।ছেন, 
তাহাহ সোণা হইখা উঠিযাছে। এমন কি, তাহার 
শেষতম গল্প সঞ্চযণ “ঠন সঙ্গী” ( পৌঁব, ১৩৪৭ 'ঙ্গান্খ) 
পর্নন্ত অস্তোম্ুখ গবির শেষ বশ্মিপাঙে সন্জ্ঞপ | 

“কাবুলি ওয়ালা”, 'ছুরাশা”, ক্ষিশিত পাবাণ?, ছিটি। 
“পোস্টমাস্টার” অতিথি নিগ্রণীড”। হাপদারগোষ্ঠা, 
কিংবা ল্যাববেটপ্রি'র শষ্টা মা গল্পলেখক ঠিষাবেই বিশ্ব- 
সাহিত্যে স্বীয় হইতে পারিতেন। একটি ভাব বা 
ভাবনার একলক্ষ্য গতি, একাঙ্ক পাটকেব মত স্থান-কাল- 
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খটনাব এঁকানির্ণয়, ইঙ্গিতধর্মী তীক্ষতা, প্রতীক এবং 
বানা ব্যবহার বুবীম্রনাথের ছোটগঞ্জে ধীবে ধীরে 
বিবতঙিত এবং পরিণত হইয়াছে। তাহার রচনায় কখনও 
মোপাসী-স্রনত বিস্মষের চমক, কখনও চেখভের বিষাদ- 

মাধুয, কখনও আলান পোর কাহিনী চাতৃধ, কখনও 
আল্ধ৭ ধেোদের কাব্য-মথধতি, কখনও অল্ডাস হাক্স্ণির 
শাণিও বুদ্ধির দীপ্ি। কিছু ৩ৎসবে৭ ববান্ত্রনাথের সহিত 
কাহার তশনা কৰা ৮নে না, তিনি অনন্যসাধারণ | 
দ'্ঘ 5৯ বসবে ছোচগন্ন চ5র বিষে এবং ভাষাব যে 
ক্্মপবিণতিতে তিনি উত্তীর্ণ হহখাছেন ভাহা রবীপ্রনাথের 
পক্ষেহ সম্ভব । 

ববীপ্ণাথেব অভপ্রের |ণ এব সল্েহে পশ্রুষে একে 
এ শক্তিমান গম খেখকেবা বা শা সাহিতো দেখা দিতে 
শাগিলেন। “কঙ্গাবতী? উপলামের অমর নষ্টা হলো কা- 
ন।[ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭ ১৯১৯ শ্রী) ঠাহাব পুবু 

লেখনচাধেব বাবসা? এব, ভমগচারত এপ গণমাখাধ ত্য 

উদ্চচ কন! এব বঙ্গকৌঠবেন প্লাবন বৃহাহব| ধিযা- 
ভিলেন, সেহ কৌঠুক হাসের খারাখ বাবিইতি হতেন 
প্রতাতঠমাণ মুদ্দোপাব্য।ব (১৮৭৩ ১৯০৬ খা )। কিছ 
তিনি মানশ্ুবি গাব মাষর বসাহলেন শা, প্রানাহক 
পবি'১* চীপনে মে শ্ব“দংসাবিত শরঙ্গ তি আনব 
চচ্ছনিত চখ) খ১নাগঞে থে পরম বোকা বিখিতঠির 

উদ্চণ খণ্ড, তাহাপুহ পুর স্চবহার কারান পশাশ 
পুসাবেব সস গানর গাকরণ ম।গ৪ শব) ৮5 হাহার 

পপ্রণথ 1াণণান?। নানিস শ্ল১বিসদা রর সন্ত) বিণবাণ 

জামাত। আঅশবা বাক্দীকরা ঠলনাকহিত। গরভীগ ও 

ব?। গন তিশি কিছু পাশ [7 লাশ করিবাহিলেন। 
ভাহাব “দেখা 'আদাধিশা এব বাপের মুশ)প সমভাবে 

সম[ণ 5 হহবাছে। 
ববীন্দমগোসাণ জন্যান্য যে সন্ত শিশিছু পেকে বালা 

গণ সাহি পাকে শাগাহাবে সমুদ্ধ করিখাছেন, ভাহাদের 
একটি তালিক এব কিছু ৬ষকগ গল্পেব নামোনেখ হইল. 
ক. চাঞ্চ৮ন্দ বশ্যোপ।ধ্যাথ (১৮৭৭ ১৯৩৮ শ্রা)-বাযু 

বহে পৃরবৈবা?, বিদ্ধ চুডিওয়ানা? ও গাডভিঞ আড়ি? 
খ. স্ুধীপ্রনাথ ঠাকুপ্র (১৮৬৯ ১৯২৭ শ্বী)-পোডারমুখী”, 
£সন্তোধিণীপ্র ডাযাবিত পাগল গ. মণিপাল গঙ্গোপাধ্যায় 
(১৮৮৮-১৯১৯ শ্রী) টুক, এখেয়ালের খেসাবৎ, 
“দুই অদ্যায় ৪ 'রণ্ছুঢ্ ঘ. সৌরীন্মোহন মুখোপাধ্যায় 
( ১৮৮৪-১৯৬৬ খ্রী)--'হারামণি', প্রথম প্রণয় ও “কোঠির 
ফল” ও প্রেমান্কুর আতর্থী (ষহাস্থবির, ১৮৯*-১৯৬৪ শ্রী) 
--নিশির ডাক 'কালীপৃজার রাত্রি এবং চ. দীনেন্কুমার 
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রায় (১৮৬৯-১৯৪৩ শ্রী) 'জাল ডিটেকটিভ ৪ 
চন্দান' | 

শরৎচন্দ্র চটোপাধ্যায় (১৮৭৬ ১৯৩৮ খ্বী)-কে ও ববীন্দ- 
গোঠির অন্তম প্রধান প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। 
ধবীন্দ্র-সাহিতোর দ্বারা যে তিনি খিপুলভাবে প্রভাবিত 
হইটয়াছিলেন, তাহ 'াহার নিজন্ব স্বীরুতিতেই প্রকট। 
কিন্ত মূলতঃ ঈপন্গামিক বলিযাই শরৎচন্দ্র ছোটগন রচনাক়্ 
বিশ্ষে উত্সাহ বোধ করেন নাই | মে কয়টি টিখিযােন, 
তাহার মধ্যে বিন্দু ছেলে? বামেব সবমত্ি। পণ নির্দেশ 
বা'মেজদিদি” প্রভ়তি গনগুপি ম্প্ই উপন্যাসের লশ ণাক্রান্ত। 
কিন্ধ ছোটগল্পলে যে তিশি কঙখানি কুতিতব দেখাইভে 
পারিতেন, মহেশ মামলার কল, এঅভাগার স্ব লি? 
এবং “মভবধাধা'হ তাহার প্রমাণ । 

কৌডক গন্পপ্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইপন্থ।সিক বেদারনাথ 
বন্দ্যোপাধায় (১৮৬৩ ১৯৪৭৯ গা) ৪ স্বণাঘ। হাহাব 

শিজন্ব ভাষাঙঙগীতে গললণুপি সবস ও উপাদেষে হইযা 
এসিযাছে। “আমগা কি ও কে” দুগেখননিশীব ছুগতি, 
অথবা! 'ধাধার দুর।ঙসান্ধী শাহাব বচনানৈপুণোব নিদশণ | 

পসঙ্গ ** প্রমথ চৌশুবী (১৮৬৮ ১৪৯৯৬ গ্া) বা 
পীর+,শপ, কখাল আশার মহিত স্মরণ করিতে হব। 
৮ বাদিকঙা £নং পহুধখী শেখ্নী১গর ধ ল হাগন্স- 
রচনাথ তিনি সম্পন মাকশ্ব হইতে গাবেন নাই, কিন্ত 
*'হাপ চার উখারী ক) (১৯১৬ এআ) বচারিটি ছো৮গন 

বুষ্িব ঠীর্র হাথ ও প্চনাধ পাখিশাট্যে বাংলা সাহিতোব 
সম্পদ হহয়া আছে । 

১৭১৩ খীগ্টাঝে গোকপ১নু গাগ (১৮৯৫-১৯১ খা) 

'কলোল' পায়ে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। *উ 
পরবিকা বালা .দশে একটি গবল আলোডনেব হট 
করিল। সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস ৪ সনঙ্থগারব প্রতি 
বিঞ্রোহ, বদ্িতীবীর অত্র তিক নৈরাশ্তাবাদ, যৌন চিগার 
স্বাধীন৬। এবং এখাধী প্রক্তিবাদী বা হাম্ধান্স্টপেরু মত 
অকুঠ্ঠভাবে জীবনের বুঞ। ৭ অহ্থন্দপের উদঘাটন - এই- 
গুলিই ইহাদের প্রধান অবলহ্থন হইশ। গুথম মহাযুদ্ধো তব 
ইঞুবোপীয সাহিতোর অবক্ষয এবং নৈবাজাচেতশায 
প্রভাবিত হইয়া উহাবা উপন্তাসে, গন্পে, প্ররঙ্গে এবং 
কবিতায় যেন পরিপূর্ণ বিপ্লব আনিতে চাহিলেন। 

কলোলে যাহারা নবীন কোল আনিবার জন্য 
উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহাদের জগ্ অন্ত তঃ দুই জন পুব- 
ভূমিকা রচনা করিতেছিলেন। একজন জগদীশ গু 
( ১৮৮৬-১৯৫৭ শ্রী) ও অপর জন শৈলজানপ্দ মুখোপাধ্যাম 
(১৯০৯ শ্রী--)। জগদীশ গুপ্তকে বাংলায় নিষ্টুবতম 

ছেটগঞ্প,বালা 

বান্মবতার প্রথম শিলী বশা যাইতে পারে ১ মনস্যত্বেব 
বৃটেষণায, মমভাহীন নিবিল মন অ্মাধ পরিণায- 
নির্দেশে এবং ভাঙার নিরাবরণ মোহহীনতাঘ আাহারু 
রচনার জাদই হতগ। এত হৃগ্তা এবং বিবসনা ঙাবহঃই 
ভাহাকে জণ্প্রিষতায় শ্রী কবে নাহ, কিন্তু বা লা ছোট- 
গর্বে আদ্নিকতার গেছে জগপাশ গ্ুপু নমস্য হইযা 
থাকিবেন। ভাঙার “জনপী?, “ঠিকাপায পুপবার, পারাপার 
এব” “দিবসের শেণে কষেকটি বিশিষ্ট গপ। 

কষনাখনি অঞ্চলের অপূর্ব অভিজ্ঞঞাব পাপে পইয়া, 
পীজীবানব বিচি মানব চবিতরকে শিধয়বন্ধ বৰিথা প্রবল 
নবীনতাঘ শৈশজানন্দ বান্না সাহিতো পদক্ষেপ করিলেন। 
জগদীশ্চন্দ প্রধানত, মনস্ততববে ই অব্পঙ্গন করিদাছিলেন , 
শৈলজানণণ ব্যাপক অভিজ্ঞতা ৪ বৃপ্তঙগ্ন াকেই তাহার 
উপশীব্া করিপেন। কস্লাবুঠির কুলি হইতে মধ্যবি পু 
জীবশ, বীবঠমেব বৈধাগা বাউল হইতে কলিকাতার 
চাকুবিজবী সবই তাহার ছোগগজেব উপাদানকপে দেখা 
চিল। কলোপা পরিকাব সহত যুক হইখা শৈশজানণ। 
যেন আম্ুপ্রকাশের আত? আছবুপ্য লভ করিলন্নে। 
উতাভাব মী, “্খি বড ঘৃবন্গী? নিশিনী? এবং পর্িসিপথের 
মাণী বা? 5 গনপ্তলি ঠাহাব শর্তিমন্তাদ উজ্জ্ 1 | 

'কবলোনল' পহিকাব নবীন বিতোহীদব মশ্যে গনকাব- 
রূপে সবপ্রধান গেমেন্ত্র মি (১২০৫ -)1 সঙবৃতঃ 

বাঙালী দীবি৩ গল্পকান্দের মধ্যে তাহার পাম আছ ও 
সাগর । খাক্িন কবি প্রেমেন্দ মিন “ছাটগঞ্পেও 

কাবোর মাধ ৪ কলনার বিস্কাব ঘটালেন, অথচ তাহা 
স”..* সীমা অতিক্রম কবিন না। বাস্তবতা, মনম্তত্ব, 
ছুঃলাং কত এব. কাব)মঘহা তাহার ক্চনায অপূবভাবে 

সমঘি্ হইল ছেোটগপ্সের "্বাঙ্তিকে ববান্রপাথেব সার্থক 
উলপাবিকাল টিশিউ বহন করখিলেন। শাহাত প্ু্নাম। 
হযতে? 'বিরুত ক্তুধাব ফীদে?) ভিস্টশেব ১ 'সহআ্।ধিক 
দু" এব €লেনাপোতা আবিষ্কার" স্থঃ ইমা উদ্ভাপিত 
হইব মাচ্ছে | 

কলোলের অন্ততম প্রধান প্রতিনিধি অচিস্থযকুমার 
১১, শ্রপ্নু : (১৭৯০৩ত্রী ০) প্রেমেক্গের হাম কবি ও 
ঈপশ্যাসিক বিশ্ব তাহার শঞ্ডির দীপ্রিও সবোজ্লভাবে 
প্রকটিত হইযাছে ছেোটগঞল্সে। অচিন্থ্যকুমাণ দ্রঃসাহম্ী 
লেখক, শাঙ্গিক ও বিষিষে প্রতিনিয়ন পরক্ষাপরায়ণ, 
সবকারি কর্মঙ্থত্রে দীর্ঘকাশ বালা দেশ ঘুরিয়া লোক- 
চবিবরসম্পর্কে তিনি অসাধারণ অভিজ্ঞন্তাব 'অধিকাপী। 
তিনি একটি নিজন্ব অনবগ্য স্টাইপেব অগিকাবী। এই 
সকল কারণেই আজও তিনি বা-ল। ছোটগল্পের অন্যতম 

৪২৩ 



ছোটগল্প, বাংল! 

শীর্বস্থানীয় লেখক। পরিণত বযসেও তাহার ভাবময় 
স্থৃতীত্র গল্পগুনির আকর্ষণ অসামান্য । তাহার কযষেকটি 
সার্ক ছোটগল্প, 'কছেব আবিভাব”, “অবণ্যা) পুরি, 
£ইতি” পান্গা” ও প্রাসাদ-শিখর" | 

বুদ্ধদেব বন্ছও (১৯০৮খী--) কলোপগোগা'ব একজন 
বিশিষ্ট সাত ছিলেন । 'আণুনিক বালা কাবা-আশ্োলনের 
পুবোধা বুদ্ধদেব আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ছোটগরেও 
নিজের স্থান নিশ্চিত কবিযা পইলেন। শাহাব 'রজণী 
হইলো উদ্ললা' গঙ্পটি প্রকাশিত হইবামার প্রণীত, দ্বণীনতর 
গুষ্ন পইযা প্রবল বিওবের হি হয়। পাশ্চানরা সাঠিংতোর 
একনি পাঠক বুদ্ধদেখ বুদ্ষিশাশিত এবং শাঞ্ুনা গণীণ 
শ্বকীযভাষ এক নুতন ধরনে ছ্োটগণ গ্রথ*প কখিলেন। 
ভাহার 'অনেকগ্ুশি গধই বালা সাহিত্যের স্থায়ী এখ্য | 
কয়েকটির উল্েখ কর। হইল , নশী”, 'ভিলমীগন্ধা, “মমবা 
তিনজন? এব" “মাস্টারমশাই? | 

অন্নদাশ-কব পাম (১৯০৪ত্রী-_-) টপনশম, প্রবন্ধ ৭ 
ভরমশ-সাহিতোই সমধিক খ্যান্মান হইলেও বাগশাণিত 
কিছু চমত্কাব ছোটগন দু লিখিয।ছেন | 'কিলে।লো'ব সহি 
তাহার ৭9 ঘনিষ্ঠ স যোগ ছিল, প শ্চানা মনন ও সতানিষঠ 
নিষ্মোহ 'তীক্তা এই গল্পগুণিকে জ্য'দীপু করিযা ভশিযাছে। 
তাহাণ 'উপযাচিকা" গাধা পিটিখে ঘে ডা” এবং 'পদশন। 
উল্লেখযোগা রচনা । 

মানিক বশন্লোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৩ শী) আর একটি 
প্রবণ এব বিচ্রোহ্ী প্রতিভা । কোলের সহিন তাভার 
যোগ না থাকিলে ৪ মনোধর্ষে তিনি ছিনেন কলোল দাবার্ই 
এতিহবাতী। জগদীশ গুপের শিষ্ঠর বস্তচাধিক 51 ও 
মনোবিঠেষ্ণেখ তিনিই যোগাম "অধিকারী । হাহার 
গল্পে মাসে আম্মিক শন্ধকার এব নিচিন্তর জটিলতা 
যেভাবে উদঘাটিন হইফাছে, 'হাহ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছেটিগন্ন- 
গুলির পশায়ী। ষ্টাহাঁর 'সখীক্প', 'মহাকাশেৰ জটান 
জঢ” *শল্জ-শিনা, বা আঙশ্মহতাার অধিকার? অনন্যু- 
সাণারণ। দুবন্ত দন্লা ভিখুব জীবন চক্রি৩ মেতাবে তাহার 
প্রাগৈতিহাসিক" গল্পে চিএিত হহযাছে, বালা-সাহিত্যে 
ছিতীয কোনও শেখকের পক্ষে ভাহা সম্ভব ছিপ না। 
মধ্যবিন্ত জীবন ও তাহার 'মসংগতির প্রা শীত প্বণায 
গণ-মানবের প্রতি 'সরুতিম সহাভৃতিতে স্টন্টর জীবনে 
মানিক বন্দোপাধ্যায মার্ক সব।দে দীক্ষিত হইযাহিপেন। 
ব্যাধি এব দাবিদ্ৰে "হার জীবন অকালে খণ্ডিত 
হইমাছে, কিন্ জীবনের শেষ পথেও াচাব প্রতিভা 
চিছ্চিত হইয়াছে “ছারানেব নাতজামাই” ও ছোট পকুপ- 
পুরের যাত্রী” গল্প । 

ছোটগল্প, বাংল। 

ইহাবই পরশ্বপ্রবাহে আব ধাহার] বাংলা ছোটগল্পের 
ভাপ্তাৰ পরিপৃণ কবিতেছিপেন তাহাদের মধো পরশুরাম? 
'্মথবা বান্ষশেখব বন্ধু (১৮৮০ ১৯১০ থ্রী) অগ্রগথা | পিনি 
বান্পা কৌতুক গঞ্পেব পবীন্দ্রণাথ এইবপ মণ্তবাই ভাহার 
পঙ্গে উপযুক্ত | অধাপাৰণ মনীষী, খা।ঙশাম। বৈগানিক 
রাঞশেখর টএ্রপোকানা “ক গুতাতকুমাণের ধারায় 
কৌতুক এব" ব্ঙ্গগল্পে একাউ খঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডার 
ভরিষা! দিখাছেন | পরিমানদি* কৌভুকে, চধিন-চিত্রণের 
শৈপুণো এব বাগ্ইবদপ্ধো হিশি একাধাবে বাঙালীর 
জেবোম কে জেবোম এবং ঠিষেন শিকক। ছুশত্ীব 
মাঠে, জাবাশি, কচিশসদ, পশ্বকণ?, তিতীয দুযাতস৩া' 
'শীলঙাবা”, বিটন্তীকুমাবঃ গন খ্মস্ধ ভাঙ্গাপেব পেশেন্টা-এর 
শেখক বহুকাল ধবিঘা বাচালী পাকের শানণ কৃতঙ্জতা 
দাবি করিবেন। 

কেক) ব্যঙ্গ এপ বিচিবঘুথী গ্ধাবাধ শাবও 
তিশ জনকে পরম অরগাভবে শরণ করিতে হয। একজন 
বিঠন্তিবণ মুখোপাণ্াায (১০নমত্রী 2), নিলীম জগ 
“ন্ফুন। বা বলাউও1ধ মুখেপাণান (১৮ ১৯খী 7) এব 

তায জন শ্বপিন্পু পণ্োপাব্ায় । ১৮৯খ্বী ০) এই 

তিন জনের কঠ বসকে আম ১ আবার শাহ দব মধ্যে 
পর্িভাব সাধম্য সু্৪ পাবক্যন গলে । 

ব্ইতিহুসণ চখোপাধ।ায পঙা গবযাতবব গশগাগী। 
পাগিবাবিক কাহিলীব মা। একা শেপ লাভা গে 
এপর গ্েহবসে সগ্খবিন হহখাণ্ছ। শিখব থম ভাগ' 
এব নিনীচোপায লেন মণধারা চালিত 1 শু দিকে 
ঠাভাঁণ শিবপুবেণ গণেশ খোতনা। গোবাগাদ,। কে, গু 
এব, কবি বাজেন বালা মাহিঠ্ে ব্রাপি৯। দিবার 
এব, পাক। দেখাব টদ্ধানি 5 রঙ্গবসের ভুপনা হঘ না। 
হার ৫৮তালি? শামে গঠীব গন্পটিত আন্ত শন্দণ | 
মপব শিপী পণধলের প্রধান পৈশিঞ্ঠা হাহাব আঙ্গিকে । 
অপরিমিত বাক্ স্যম এবং হস হম মায় *নে কি অপৰ গর্প 
বণনা করা যাষ, বাপ।-সাহিো বনফুল তীহার দিগ্দশক । 
শাণিত ব্যঙ্গ আাহার প্রর্ধাণ অবণন্থন ১ কখন৭ কখনও 
জগদীশ গুপ এব" মানিকের মতই তিশি নিষুৰ। এই 
প্রচণ্ড শক্তিমান লেখক পবিণহ বঘসে আল ৭ পববীক্ষা- 
নিবীক্ষায় অবাম্ত - এখন৪ তিনি বালা ছেোটগঞ্লের 
অন্ততম শীর্ষচাবী। তাহার “অজুন মগপ”, রায় মহাশষ?) 
ক্ষার খড়মা, এহলোন্তমা”, থথিযোরি অক্চ বিলেটিতিটি? 
অম-খা উৎ$ষ্ট গল্পের কষেকটি। শরদিশ্বু বন্দোপাধ্যায় 
চমৎকার বঙ্গ ব্যঙ্গের কিছু গল্প লিখিষাছেন, তাহার 'প্রাগ- 
জ্যো।তিষ', “ভেন্ডেট।!, “কান্ত কহে রাই" ভাহার নিদশন। 
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কিন্ত তাহার প্রতিভার শ্রেষ্ট প্রকাশ সম্ভবতঃ তাহার 
অতীতাশ্রয়ী খোম্যার্টিক গল্পে-_- 'মৃ-প্রধীপ? বা চুয়া-চন্দন। 
এক কথ।য় অপরূপ | শরদিনু বৈচিত্যের সন্ধানী; তাহার 
গোয়েন্দাকাহিনীর বোমকেশ বাঙাপী কোনান ডয়েল, 
কাহার পারলৌকিক কাহিনীর বরদা আমাদের 'অতীব্্িয়- 
পোকে উত্তীর্ণ করে। 

ওপন্তাপিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮ খী-) 
ছোটগলেও তাহাণ নিজত্ব দীপ্যমান। বাঢ-বাপার 
ঈধাযোগ্য অধিজ্ঞতা, লোকচরিত্রে স্থগতীর অস্থি, 
প্রাকৃতিক পর্িবেশ-রচনায় শ্বিরচি্ রচনার ঠনপুণা, 
কখনও নিয়তি-নিমন্থিত মহাপপ্রিএতির দাশনিক বোধ, 
কখনও আশা এবং আদশে উজ্জ্বশ তাহার ছেটগরগুপি 
আঙ্গিকে কিঞিখ বিবৃতিধমী হইযাও প্রায়শঃ অসাধারণ 
শিল্পোধকর্ষ লা করিয়াছে । বাংলার অগ্রণী কথাকাণের 
এই গণগ্তপির পবিস অণাবশ্তরক, তথাপি কষেকটির 
উল্লেখ করা ইঈটপ : নাবী এ নাগিনীত এঅগ্রদাণ)?, 
'বেদেশী, “ডাইনি, জিলপাঘর"। পৌষলক্্মী এবং 
মাত? । 

“পথের পাগাপী-অপরাজি তর মৃত্য্ষয়ী অষ্টা বিভূতি- 
ভুনন বন্দ্যোপাপামুল (১৮৯২ ১৯৫৭ খা) আশার একজন 

এতীয় গন্নকার। প্রধ্ীভিবিতোর বিুতিভুষণের গঞ্পে 
প্পী-বা লাব অগ্চদিম সব্রপ প্রকাশ) চখিএরগ্ণি লেখকের 
অকরিম মম ঠা এব অশধাবায় আভিণিক্ত - তাহাবা যশ 
বনপুশ্ে মওই উদ্জীশিত, বিকশিত এবং শিমীশিত 
হইয়াছে । তাহার “কিননরদণ?। পুইমাচাত। “মৌবীকুল?, 
“আপদ? 'দ্রবমণীর কাশীবাস”, 'ভও্ুশমামার বাড়ি? অথবা 
“ডাকগাডি' চিবায়ত সাহিতো পন্বিণত হইয়াছে । 

আরও তিন জনগন্ললেখক ও বাপাসাহিক্যের ভাগডাএ 
সমৃদ্ধ করিয়াছেন » তাহারা হইলেন যথাক্রমে : মনোজ 
বনু (১৯০১ শ্রী), সরোজকুমার পায়লৌণুবী (১৯০২ শ্রী--) 
এব" গ্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭ খ্রা--)। মনোজ বসু ও 

মুখ্যতঃ পল্লী-বাংলাব পেখক, ভাষায় অনায়াম কতিতের 
অধিকাপী, সরস ও থাকৃ-চাতুর্ষে উজ্জল, রোম্যান্টিক 
চেতনায় মধু | শিববাধণ পাযরায়ানের দেউল? মাখুরা 
এবং মন্বন্তবকাঁনীন অসাপধারণ গণ্প নিমস্থণ, তাহার শ্রেষ্ঠ 

গল্পগুলির অন্যতম | সরোজকুমার বিছ্তিভ্দণের মঙই 
সহজ ও অনাড়ম্বর অথচ মিতভাম্িতা এবং ব্ঞ্নায় 

গভীর | 'ম্যাপেখিয়া” 'মৃতার রূপ" এবং 'অকালবসপ্ত 
তাহার প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প | গ্রবোধকুমার মনোধর্মে 
অনেকখানি নাগরিক, তাহার রচন] প্রথব এবং গতিময়, 

আবেগে এবং নবীনতায় উদ্ধীপিত। তাহার “সি'হাসন' 
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ও “গুহায় পিহিত' চমৎকার গঞ্প, মন্থদ্থুরের পট ঠুমিতে 
রচিত “অঙ্গাঞ সুগান্থকাপী 2ষি। 

ছিতীম্ম মহাযুদ্ধের পরে খাপা-সাহিতো ভোটগন্সে 
আবার কিছু নৃতণ প্রতিভা পদক্ষেপ ঘটিল। ইহাদের 
মধ্যে সর্বপ্রধান বোধ খোপ (১৯০৯ শ্বী-)। উহার 
বস্তবৈচিহা ব্যাপক ইশি9 এক অলাধাণণ শাসশৈলী 
বচন করিয়াছেন। ম্বোধ ঘোসের গনগ্চলি যেন এক 
নিপুণ ভাঞ্চবের হাঁতুভি-বাটাপিতে খদু « নিলি বেখাম 
ফুটিয়া উঠিয়াছে । চ্চাহাৰ কয়েকটি অসামান্য গল্প হইল. 
ফসিল” পিরশ্থবামের কুখাব?) বারণ? এবং হিহিন অধ্যায় । 
তাহা 'তাণত প্রেমকথা'র গল্পঞুলি বা লা-দাভিতো এক 

নবীন সম্ঠাবনাকে মুক্তি দিয়াছে । 
কখন কখনও মনে হস, সম্থবঃ ছেউিগরষ্ট বাঙালীর 

€ তিভাব পক্ষে সবাপেক্ষা অনুকুল । এহ স ক্ষি“« আসো চনায় 
সেই প্রতিভা-সধুস্চয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় দেপযা সন্থব হইপ 
না| তবে উহার! ছাড়া আর৭ ফাহাঙা ছোটিগপ্নে 
সাধন] করিয়াছেশ এবং কবি চলিবাছেন) যাভাদেবু 
দ্বীরুতি বাংপা-সাহিঠো] মুদিত হইগাছে) এখানে ভাহাদেনু 
কয়েকজনের নামোলেখ কনা হইল : 

স্থরেশচন্দ্র সমাজপূতি (১৮৭০-১২২১ শ্বী),। আ্রপেন্দছনণি 

মন্ত্ুমদার (৮--১৯৩১ শা), মগ্রকপ! দেবী 1 ১৮৮২- 
১৯৫৮ গ্রা), শান্তা দেবী (১৮৪৯৪ শ্রী-). শীতা। 
দেখা (১৮৭৫ শ্রা-), নবেশচল্র সেনগুপু ( ১৮৮১- 
১৯১৪ শ্রী), রবীঞ্জ মৈদ (১৮৯৬-১৯৩৩ আর ), পরিমল 
গোামী (১৮৯৭ শ্বী_-)১ সজশীকাগ্থ দাস (১৯০০- 
৬২ খ্বা), প্রমথনীথ বিল (১২০২ শ্রী 0১ সৈয়দ 
মুজত' আলী (১৯০9 শ্রা--), শিববাম চব্রনতী 
(১৯৯৫ গ্রা-)১ আশাপুণ। দেবা (১৯০৯ শ্রী) 
গ.জন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০ন খ্রা--), পিমল মিতু (১৯১২ 
থা) লোযোিবিছ। পন্দী (১৯১২ থ্রী--)১ নলেন্দ- 
শাথ মির (১৯১৬ শ্বী-)১ লাবারণ গঙ্গোপাধ।ায় 
(১৯১৮ শ্ী-)., বাণী পায় (১৯১৯ খরা ১) সম্ভোষ- 
কুমার থোধ ( ১৯২০ থ্রী), ননী চভীমিক (১৯১১ 
ত্র )১ সমবেশ বন্থু (১৯২১ শ্রী), বিমল কর 

(১৯২১ শ্রী--) 7 রমাপদ চৌপুরী (১৯২২ শ্রী) 
ইহাদের অনেকেব রচনাই এখন৪ পর্ণতর বিকাশের 

অপেক্ষা রাখে । নৃতনতর যে শক্তিমান সাহিতাকের। 
বাংলা ছোটগল্পের আসরে পাক্ষেপ করিষাছেন। তাহাদের 
ইতিহাস ভবিষ্যতেই রচিত হইবে। 

দ্র শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্ধাসের ধারা, 
কলিকাতা, ১৯৪৭, সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিতোব 
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হোল! 

ইতিহাস, ৩য় ও চর্থ খণ্ড, কপিকাতা। ১৯৫২-১৯৫৮ ২ 
নারায়ণ গঙ্ষোপাধ্যায়। বাংলা-সাহিতোর ছোটগল্প ও 
গল্নকার, কশিকাতা) ১৯৬২; শিশিরকুমাপ দাস, বাংপ। 
ছোটগন্প, কপিকাত, ১৪৬৩ 

নাপাযণ গঙ্গে।পাধায 

ছোল। শিশ্ধ গোকের (ফ্যামিপি-পেগুমিনোমীত [৫5৬ 

10113050€ ) অগ্ভুক্ত শিষ্বি উপগোত্রীয় ( সাব ফ্যামিণি- 
পাপিলিওনাসিঈ, [১91)1119105007,2 ) দ্বিবীজপএী বর্ধলীখী 

বন্ৃশাখা যুক্ত বীরুৎ, বিজ্ঞানসম্মত নাম সিসের 'মাবিয়েতিনম 
(0462 718706 )1। যৌগ পহের ( কম্পাউণ শি ) 
ফপকের প্রান্ত দাতের মঙ্ কাটা। ক্ষুদ্র ফুপে পাটি যুক্ত 
বৃত্য-শ, পাঁচাট অধুঞ্ত প্রজাপতির নায় পাপড়ি, শট 
পুংকেশর € একটি গভপত্জ থাকে । ফল ২-২৫ সেন্টমিটাও 
দী শাটি, শুটির ভিতখ দুইটি বাল খা ছোলা থাকে। 
সাধারণ ছোপার বাজত্কের রও বাদামী , কাবুলি খোলার 

বীজ অপেক্ষার বড় ৪ বীজহক প্রাষ শাদা । 
হোগার উত্পন্তি সগ্ভবতঃ দক্ষিণ ইঞ্বোপে। বতমানে 

এশিয়া, আফ্রিকা ৪ মধ্য আমেরিকায় চাষ করা হয়। 
ভারতের প্রায় সকল উদ্ অঞ্চলে, বিশেষত গুজরাত) 
মহাখাষ্ট, উত্তণ প্রদেশ, বিহ্বার প্রভৃতি প্রাজ্যে রবিশস্তুবপে 
ইহার চাব হইয়া থকে । 'এণেপ বা ধো-খ।শ মাটিতে 
সেপ্টেপ্র-অক্টোবর মাসে ইহার বীক্ষ বপন করা হয় এবং 
ফেব্রুয়ার্ি-মার্চ মাষে খাটি ফাটার পুবে শল্য সংগ্রহ কর। 
ইয়। 'হুকমুক্ত বীদপত্রগুপি ছোলার ডাল নামে পরিচিত | 
ছোলা পুর্িকর খাদ্য) ইহাদ্ত যথেই কাবোহাউড্রেট, 

প্রোটিন এবং ভিটামিন বিথাকে । ছোলার অঞ্চুরে ভিগিমিণ 
ইপাওয়াযার। ডাল দ্। 

দ্র কাশীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভাবীর পশৌমধি, 
১ম খণ্ড) কলিকাতা, ১৪৫৯ ১ /&. ঢু 7111, 12001701710 

3001), 10৬ এ 00, 1952, 

স্ুনীলকুমাব ভট্টাচার্য 

ভাগুতে বৎসরে গড়ে ৯৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ছোলার 
চান করা হয় এবং প্রায় ৫৮ লক্ষ মেট্রিক ৮ ছোলা উৎপন্ন 
হয়। মোট উৎপাদনের শতকর। ৯৫ ভাগ উন্নুর ভারত 

হইতে পাও! যায়। উত্তর ভারতে হালকা দে1-শ্বরাশ 

জমিতে এবং দক্ষিণ ভারতে কালে! মাটিতে ছোলার চাষ 
কর! হয়। খরিক শস্যের পর শাতকালে, কখনগড বা 
অন্যান্থ রবিশহ্বের সঙ্গে, আবার কখনও আমন ধান 
কাটিবার মাসখানেক আগে সেই জমিতে ছোলার বীজ 
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বপন কর! হয়। জমি খুব বেশি কর্ণের প্রয়োজন নাই। 
ছিটাইয়। ব! লাঙ্গলের পিছনে বীজ বপন করা হম্ব। খুব 
বেশি খরার সময় দুই-একবার সেচ ধিপে ফলন ভাগ 
হয়। 

ভারতে প্রধানতঃ কাচা, অগ্কুরিত ও ভাজা ছোলা, 
ছোলার ডাপ, হাতু, বেমন প্রভতি খা ওয়া হয়। 

শীলসণি মিএ 

ছোৌ বীরধর্মী লোকঘত্য । পুরণপিয়ার হো নাচে যতটুকু 
গান আছে তাহাতে ছশ্ডিশগডী ভাষার গ্রতাব দেখা যায়। 

উ?, 1) বা ছে” শব্টি আনিয়াছে উৎসব হইতে : 
উৎসব - উচ্ছণ- উচ্হট-» চট. ৮উ। আবার 
অনেকের মতে ফ্ুগই (লুকানো) কণা হইতে ছিউ? 
শবে উত্প্ি। এদের মতে এনাধলের উদৎ্মব 
উপলদক্ষ এই পাচ হয় বণিয়া এব গগ্য দলের মতে সুথসেব 

আডালে দুখ লুকাহয়া নাচ হয় বশিয়া এই গতোব শাম 
ছো। বাক্কবিক পক্ষে ছো নাচ উত্সব উপলক্ষে মনগ্তিত 
হয় এব হাতে মুদসের বাখহার মাতে । 

প্রধান 5১ ঠৈ৪ মাসের শেব ভাগে অনঠিন হইলেও মাবা 
বছরই বিশেশ বিশেষ উৎসব পলকে ওঠ নাচ ১ম! 
“কে । ছে শাচ বালির | ঢশাক-গেলের বোল এ 

চন্দে নাচ চলে । পাদকণ জ'টল পিছ গ্রীবাকিহ বিশেষ 

লক্ষণ নয়। হাত ৭ অক্ষচাশণা হাঠাবিক হঞ্ষাখক 

এস24 শাহ? 

ছোঁ শাচ মযুব ৩৫, সঃইকেলা) খ1ডগ্রাষ্, পুর'লিয়া 

প্রতি অঞ্চলের লোকনুতোর প্রকারতে । পোগাণিক 
কাহিনীর পুনহকথন, দেখছি চিবণ এই খুব বিষ 
বন্ত। জঙ-জানোয়ার, দেব-দেবী, নাগরিক ৭ দেতা-দানব- 

চবিগের মুখসহ মাধাবণছং সাবহত হয়| 

দ্র মশি বর্ধন, বাংলাব পোকনুষ্ঠা ও গীতিপৈচিত্রা, 
কলিকাতা, ১৯৬১ । 

অশোক সেনগুপ্ত 

জগ প্রাণাগণের 'াশ্রয় বা অবশ্ণরূপে অত সমুদয় 
পদ্দার্থই এককথায় খিশ্ব, জগং বা ব্রদ্মাওড বলিয়া অভিছিত 
হয়। এই স্থপিশাল পৃথিবী ও তগত অনন্ত বিদ্ময়কর 
পস্তনিচয় সম্মুখে উপস্থিত থাকিপেও ইহার রহস্য সছুজেয়ি। 
এই বিশ্বনম্বক্ধে অনেক রহস্য বেদপুরাণ প্রভূতিতে উল্লিখিত 
থাকিপেও ঘেই সকলের তথা অবধারণ করা ছুঃসাধা, 
কার” অনেক স্থপে বর্ণশাঁর বিরোধ ও দেখা যায়। 

৪২৬ 
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দুপ দৃষ্টিতে এই বিশ্বকে পৃথিবী, জল, তেজ ও বাণুরূপে 
অন্ুভব কণা যায় । চাবাক প্রতি দাশনিকগণ (নাস্থিক) 
জগৎকে এই ভূচতুষ্টয়েই পর্যবসি2 কৰিতে চেষ্টা 
কবিযাছেন | ণঙ্ঠ চিদ্মাপারা যে প্রত্যক্ষমারকে আশ্রথ 
করিয়। গকত হইয়াছে াহা শ্বীকার করিতে ছয। বেদ- 
পুখাণ প্রষ্ঠতিতে জগঞ্ বিষয়ে যে সকল হুক বিষয়ের 
উপদেশ আছে সেই সকলের সমন্বয় সাধন করিধা বেদবাদশ 
দাশনিকগণ আগ্রশাখক করিবার জন্য পমাণ) প্রমেষ প্রাতি 
এবের বিচার কবিযাঁছেন, এইকপ ছযটি প্রধান দাশনিক 
ধাণকে পর * উত্তধ অঙ্গপে ণ্শিটি প্রশ্থান বলা যাইতে 
পাবে। যখা সাখা খোগ, বৈশেধিক ন্যায় ও মীমা"সা- 
ব্দোধু। এহ প্রস্থান £ফেখ পুধাঞ্গে জগতের সুপকপ এব, 

উন্নরাঙ্গে সুষ্মপ বিবৃত হহগাছে। বল! বাুলাঃ এহ সুপ 
বিঘমের বিবরণ চাখ।ক £ঠতির চিন্তাধারাকে 'শতিঞ্ম 
বব্াছ। 

জগৎসগন্ধে সাখামণ এই মে দশ্ামান বিশ মু ?ঃ 

চেতন ৪ তুডবহ | তহমতে চেত্নকে পুবথ £ 

৬৬কে ছি হলা হব খুশ পঞৰ্চঠুঠে কারণনপে 
চহীন্কি পদের ছগসালা জপ এনাম গভতি গাচটি কত 
হীর ৭ হয় বিশ জড় 1৯০৮ দান ৪ কিগা উপশঞ্ধি 
৮৭৭1 চন % ৯৮১ প্ী দর নশিখ, খাগশিখ প্রানি 

+ "চট কামান ও ইতাপের আম্পাত মন এই একাদশ 
তিথ৭ শর 5 হা, নত শব অতান্থাব এহ বোডশ 
পদার্য আাকত হ11 ভহালাব বারশঞণে মুলে একটি 
৬৯৮* কাবঠত্ব দ্বীবীঠ হয। ভহাই চেণ 2 জের 

গাস্থগকীপ দি হই পিছের মুখ কারস । সত্ বলঃ ও 

“মোগ্চণাহক প্রবনি দও বলিম! তি ষাশাণ হহতে পাবে 

শা, পক্ষা্বে পুবাষ চেতন বাঁখথা শ্ামথ তন 
(মৃত হ্যা ৯৯ কাধ খিসম [ এইজন্যহ পু ও অন্ধ 
পাততে জড় ৪ “চ*নেবভ সম সবে এই বিগ্ব্থ্ি ঘটিয়া 
থাকে। কিছু পরম্পণ বিগ শ্বঙাব খাকায ভহাদেব 
সংসগ ছুপ বলিয়া গকতি ৪ প্ুর্ধদেব একটি অবাস্থণ 
সসরণের কথা পা হয়, চেঠন পুক্কষ (তাগসম্পাপনের 
জন্য জড প্রকৃতিকে ঈক্ষণ (অবশোকন ) করিশে 

বিগুণাগ্রক প্ররুতির প্রণক্ষোভ অর্থাৎ গুণপামোন বিছাতি 
ঘটে। প্রকৃতিব এইরূপে প্রথম *ই সত্বপ্রবান প ণামকে 

মহত্ত্ব বা বুদ্দি্্ব বলা হয়, সব্বগুণেব প্রাধাগ্ খাকাম 
প্রকাশধ্মী বুদ্ধিতে পুরুষের প্রঠিবিদ্বপাত হুম, ফলে 
প্রকৃতিগত প্রতিবিষ্বে পুরুষ “অহং অর্থাৎ “আমি” বলিষা 
অভিমান করে বলিয়াই স্থষ্ট অহ.কারতত্ব জগংস্থষ্টিতে 
সক্ষম হয়। ইহা হইতে ,সাডশ পদার্থেব উৎপত্তি পূর্বেই 
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বলা ভইয়াছে। বাচম্পতি মিশ পপাখ্াতার কোমুদণ। 
গন্থে অগত্কীর এত লকল তথা প্রামাণিকভাবে বিবৃত 
কবিমাছেন। 

যোগদর্শনে উছার উপরের অতিহ্থক্ম বুদ্ধিততের পতশ্ত 
বিবৃত হইযাছে। সুপ জগত্সগ্গাদ হোগদশনে বিব্ষে 
কিছু উল্লিখিত না থাকিতো ও সমাণ “নব সিগাশ হিসাবে 
সাখ্যসিথাস্ত গনভিমত নহে | মলনঃ এই প্রশ্থানে 

জগতে জডাশসাখ্যে এব চেনা শ ধোগে বিপু 
হহয়াছে। 

বৈশেষিবগণ জগৎকে ছ“রি পাছে বিশাগ কৰিয় 
শঞ্দযকে গ্রমাণপবক বিনু 5 বরিাছেন। বণা বা-শা, 
নৈশেটিকোক্ সিান্ই ভাস্ঈঘগণেব জানান 5 সাতে 
সবা,পক্ষ। মধিক প্রঙাৰ বিস্তার করিমাতে | বৈশেবিকে 
ভূ *চত্রগ্রবের পণমাগুনে নি শ্য বশিয়া স্বীকার করা ঠহযটিছ 
এস” বিক্ষে গাম্ক পবঙ্াণুব বানখন্ এটি পদার্থ 
স্াধাণপুথ্ক এই জগতের কা। ল্গাক্শ ঠখা সগন।ণ কণ। 
হহথাতে | «ই বিন্ষে পধাণ ম্বীৰাশ করার দশনটি 
বৈশেদিক শাম প্রন গা ব্দিিতে। বৈব্ছিক 

শা? পগল্তব *ণাভ বিনেধদতে প্রতিতপাপ্ন 

কবিগ। ঘ্াঞুব পরাগ পাণসিত ইহাতে । * ***ত্ন 
ওঃ]নের বংস্যহ বিশেষ ২ লিক ঠ হঠহাছে। 

মীখ। পকগশের ১০5 এহ জগতের বাঞ্চিবিশেশ্নর 
«“ংপাধ বিশাশ ঘটিলন বিশেব উদ্পাপ বা বিনা নাই । 
তাঠা ইহ বাণ খাসাদিচ/কর ব্রযমণক্গ ঘ্াট। অণ্ঞ 
হা লন খা শিশ্ব্ব সমীযা মকমতে ম্ীরত নহে | উদ্ব- 

মীমা সা বা বে্ধোম্থ পবোক্ত নীনি অন্রমারে জ্ঞানবিচার 
পরব “*1। তবে এহ অন্চিম প্রস্থানটিতে বেলা অবনমন 
কবিখা শখ গদাখেবই অনিলাত। এক শিত হান তখা 
বি ৩ হহ্খাছে। ৩ঠাতে শবা 2শেবহ প্রারাজ 

কাহার নিশেষ বিবরণ আ।ছে। 

নি £7 

এব 

1 টে বন্য 

চাশ$) ণ ৪ শৌদ্ধ পভতি নাক্ষিক সম্প্রদা হ৯ছু£ 
অ+পন্ত কবিষা অস্ত বেদোন্ক পান্ত গ্রতিট ভারত 
দাশণক সম্দাষে জগতসন্থন্ধে হ্রলোচনা আছ । 

চাধাধদতে কার্ধ কাবণ শঙ্খ স্বীঞ্ত হয নাই। 
দব্যের গুণাগ্তণ ম্বভাবনাত এব ক্ষিতি। অপ, ভেজ, 

মক এই টারিটি ভূ চঙ্গ তত্ব হিমাবে চাবাকমণে শ্বীৰৃত। 
বোমের অস্তিত্ব এই মতবাদে স্বীকৃত হয় নাই । পৃবোক্ত 
চারিটি ভুতের সংমিশ্রণে জগৎ-এর সবকিছু4 উৎ্পাও হয়। 
রূপ, বস, গন্ধাআক জগতের পশ্চাতে কোণও চেওশ-সত্তা 
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জগৎ 

চাবাক সম্প্রদায় শ্বীকার কবেন না। জড উপাদান হইতে 
জগতের উৎপত্তি এবং জ উপাদানেই ইহার বিলুপ্তি । 

জৈনমতে জগতের শিমিক্ত বা উপাদান -কাবণ হিসাবে 
ঈশ্ববের সন্ত স্বীক্কত হয় নাই। জড জগৎ ৫জনমতে 
অ-জীব। জীবভিন সবকিছুই জীব বা জড। ধর্ম, 
অধর্স, আকাশ ও পুদ্দগণ সবই অন্ীব-_ এক হিসাবে 
ইহাদের দ্রবা বলা যাখ। অবিঙাজা ক্ষৃদ্রতম ছুব্য অণু, 
অধু একত্রে যুক হইথা স্বন্দেখ শষ করে। এইভাবে 
দৈনেবা জগতের ব্)াখ্যা কবেশ। জগখক্ট-ব্যাপাবে 
জৈনেরা জড়বাদী। 

মাধবাচাযের "সধাদর্শনম গ্রহ গ্রস্থে বৌদ্ধদের ভাবনা- 
চ$ষ্য়-এর উলেখ আছে । বৌধদের জগৎ-সম্ণকে ধারণা 
ও ভাখনা-চতষষ অগ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ইন্ছিয়-গ্রাথা এক 
বিচিত্র আবেষ্টনীর মধো আমণা বাস করি এব সাধাবণতঃ 
ইহাকেহ আমা জগৎ বলি। জগতেণ ধারণা বিভিন্ন 
বেখসম্পদামের নিকট এক নঘ। বৈভাবিক ৭ শৌহাপ্তিক 
সম্প্রদায জগতের অস্থিহে বিশ্বাসী, বৈভাধিক সম্পদায় 
সবান্টিত্ববাদী ১ ইহাদেন মতে বাহ জগছখ প্রতাক্ষগম্য এবং 
উহা ঠিক ধেঞন, আমবা ট্রিক তেমনই জনি সৌতাপ্তিক 
সম্্রদায় বাহাভুমেয়বাপী ১ ভাহাদেপ বাহ পস্ত আমাদের 
ইন্দ্রিযের উপব ক্রিয়া করে এব তাহ হইতে আমরা 
বাহাবস্রণ মস্তি অন্ঠমান কবি। উতধ মওবাদাগুসারে 
অন্ুস্তিব বিষ্টি পৃথক ও একক-_- কোনও জাতির 
অগ্কুণত পয় _ শিলক্ষণ' | 

যোগাচার সম্প্রদাথমতে বাহা জগছেব ম্বতস্ক 'আস্তিত্ব 

নাই , বাশ্-জগত্ অপীক-_ “শিজ্ঞান' প্রন স্থিমান্র। 
ইহাকে বিঙ্জখানবাদ বলিধা৭ অভিহিত কণা হস। এই 
মতবাদে এবঞ্জান'ই একমাত্র শং পদার্থ । 

মাধামিক সম্প্রদাযমতে সবই শন্ত ( সর্বং শগ্তং ১, জগৎ 

নাই, আন্মা নাই-_ যাহ! কিছু প্রহ্যক্ষগময সব অলীক, 
কাল্পনিক প্রবাহমাত্র । 

পুবোক্ত আশোচনা হইতে দেখা যায় যে খৌদ্ধমতে 
শেষ পযন্ত শৃঙ্খশাবদ্ধ প্রষেয় জগৎ বলিয়া কোন কিছুর 
স্থায়ী অস্তিত্ব হ্বীরুত হয় নাহ। 

স্যায-বেশেষিকমতে পরমাণু হইতে স্কুণ পরিদৃশ্টমান 
জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । পরমাণু নিত্য পদার্থ, হষ্্যাদি 
ব্যাপারে ঈশ্বর নিমিত্-করণ। তাহার ইচ্ছাবশতঃ দুইটি 
পরমাণুর সংযোগ হইতে হৃষ্টি আর্ত হয়। তিপটি ছ্বযণুক- 
যোগে ত্রদরেণুর উদ্ভব হর, ইন্দিয়-গ্রাহা দ্রব্যের মধ্যে 

ইহাই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্ধ । এক-একটি খণ্ড প্রলয়ের পরে 
ঈশ্বরের ইচ্ছা ও জীবগণের অরুষ্ঠবশতঃ পরমাণুদ্ধয়ের 

জগৎ 

সংযোগের অন্ুকুপ ক্রিয়া পরমাণুতেই জন্মে এবং পরমাণু 
সকল পরস্পর সংযুক্ত হইতে থাকে এবং ক্রমে সুপ জগতের 

হি হয়। ম্যায় ও বৈশেষিক সমতন্র) পে পৃথক 
আলোচনা কণা হইপ না। 

সাংখা-যোগমতবাদে জগতের মুগ উপাদান হইল 
অবাক প্ররুৃতি-- সব, বজঃ 9 ভমোগুনের সামগাবন্া। 
ইহা অচল ও নিক্ষিধ। অবশ্থাবিশেষে গ্রঞ্তি পুকষের 
সান্নিধ্যে আসে এবং সপ্রিথ হইয়া ওঠে, মলে খই জগং 

গ্রপঞেব হি হয়। অব্যক্ত প্রীতি হইতে চঠুধি শতিতব 
সা“থো স্বীকৃত হইয়াছে । 

বৈষৰ সম্প্রগাযসকল : বদডেখ ( শ্যগধাদৈত ) মতে 
ঈশ্বব জগহের উপাদান ও নিমিতধ কাখণ। জগঙ্ বঙ্ধের 
ঘরপ-পরিণাম | এই মঙবাদে সাহাযে ঠিনি গং 
ব্যাথা। করিয়াছেন। শুদ্ধাদৈ *মতে ঘগজ্জ এ্্গ হইতে 
অভিন্ন _ কাধ কাবনচ্রদ্ষধু কত । 

নিষ্বাক ( দ্বৈতাখৈ 5) মনে গজ আগিহন 11 
অচিৎ ধিবিধ £ ১. গ্রাকৃঠ বা গড - চহাব মুলে আছে 
জিগুণাগ্কেবা প্রগতি ২, ব্লাক এপও 
৩ কাপ। এই সবই অচিৎ*ত ৮ জগতে শ্হ হ। 

দন ( সত ) মহত গত বিকুণ জনা শাকিব প্রক শ 
5 আহাৰ সাক $ঞেব পিশিশ | বিডিন বন্ধ ৪ চেন 
আগ্র! পইণ। জগহং গঙিত | শগছ ঈশ্ববেখ দিগাব খল - 
ঈশ্বর নিজে ক্রিষা করলেন « আপবকে করান ঠা তেই 
জগন্রে উত্পন্িি। 

পমাগুজ (1বশিষ্টাে 5) মশাভসাতণ পল ই£তে জগ 
হট হয নাই, কটি হচল বাজাবপ্ত। বাস্তবে প্রশা।শত 
হওযা। স্বদ্টি পুথে ঈখর নাম ব্পহান এক ৪ অহ । 
ন্নি বু হইতে ইচ্ছা] করেন এব, অগ্থস্থ হাইগেরণায় 
নাম কপাঞ্ক জগতে পণিণও হইয়া খা.কন। রামান্তন- 

মতে এই স্বশৃঙ্খল বিশ্-জগ্ জড় ও নৈতিক শিষমের 
অধীন এন ঈশ্বরের ইচ্ছাষ চানলিত। কী ও সংহার 
চক্রবৎ চপিতেছে। জীবে সুপ্তি সমগ্র সংসাবচক্রেপ 
উদ্দেশ্য | 

শাহ্গর বেদান্ত ( অদ্বৈ১) মতে মাধা ব| প্র্কতি হইতে 
জগং হই হইয়াছে । কিন্তু এই মায়া | প্রকৃতি ক্রঙ্ধা- 
নিবপেক্ষ পয়, হহ] ব্রঙ্গাশ্রিত। এই মতবাদে ঈখরকে 
কখন কখনও জগতের উপাদান ৪ নিখিব-কারণ বলা 
হইয়া থাকে, কারণ ঈশ্বর তাহার মায়া-শকির প্রভাবে 
জগং এটি করেন ও চাপন। করেন । অদ্বৈত-বেদীস্তমতে 
জগং পূর্ণ সং নহে, আবার অ-সৎও নহে) সদসদ- 
বৈপক্ষণ, ইহার ব্যাবহাবিক সন্ত! আছে। এই ব্যাবহারিক 
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জগৎশেঠ 

সন্ত পারমাথিক সন্তা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । ইহ অনির্বচণীয়, 
মার়িক ও মিথ্যাভৃত। এই মতবাদে ব্রঙ্গকে বাদ ধিলে 
জগতেব কোনও মন্তিত্ব থাকে না, কাবণ জগৎ ব্রঙ্গের উপর 
পিঠরশীণ, বর্গ জগতে উপর নিভরশশ নহে । ব্র্গকে 
বা দিলে জগতের কোন? অস্তিত্ব থাকে পা। শশকপমতে 
জগৎ স্বপ্রারিবৎ ণহে , জগৎ নিমের অধান 9 ককগুপি 
ঘটনাপমবাষের শ্সহত কপ। দেশ) কাশ ৪ কারণের 
সমুক প্রভাব এ সকপ ঘটগাব পশ্চাতে আছে। 

শৈব ও শান্ত তমতে অধ্যাগ্র মুঞ্সির পক্ষে অভিজ্ঞতা" 
সাপেক্ষ দৃখামান জগঙেব অস্তিহ বীরুত হইখাছে। খাব 
শৈব দাখনিকের। স্থলকে জগতের মূশ কারণ ৭ আধার 
বপিযা শ্বীকাব করেন। সমস্ত জাগতিক কমবিকাশের 
মুশে আছে স্পব ধাবণা প্রাত্যশিক জগ দ্বঘং সম্পূর্ণ 
শা্ও সপ্ন বাস্থলের অপুন কাশিক প্রকাশ। 

পাশীর শৈববাদ অষ্সাবে প্রক্কতির মগো শৃখল।, 
চৌদধ ৪ পবিকপনা বিগ্ঞমান ১ বিশ্বাম্াব ইস্থাকপ 
বোশপ্রোর কল অভিবাঞ্ি হইতে বিশ্বেব এ কাশ। 

শৈবশিশ্ধ দেব ৯,৩ মায়া এই জগতের উপাদান 
কারণ ১ *গ্ জড়] গচি। বিবঙনেব ধাবা পিবিধ _ 
শপ ৪ খস্যদ্ধী। শু মায়া হহতে পাট ভিঙ্ধ তত্ব ৫ 
অন্ডধ। মাথা হইতে নবশিষ্ই ৬৫নকপ সষ্ট হঘ। অবা& 
কাত হত চিত ও খু উড্ুত হয়, খুশি হইতে 
ওহ 1) ৫5তম আঅহকাব হইতে জ্ঞানেন্দিশ্বমকপ ও মণ 
এপ” বৈ ন্মহ কাবভহতে কমেত্রিষসকল ৭বং গুতাদি 
হহতে ওম্সান্রসকণ হই হয, সিগা।প্তীধেণ £ইপরিকগনা৭ 
হবিখটি তর পীৰী ২ হইঘাছে। 

ভাঁবতীয চিগ্রাধাপাষ দৃশ্যমান ভোগ] জগতের ধশ্রণাব 
সাহৎ ক বাদ অঙ্গ।ঙীতাণে মিঅি৩। এখানে বিশ্ব 
সগৎকে নোঙক বপা হইয়াছে । জাব তাহার কদাগুসারে 
দেহ) ইপ্রিসাধি) পরিবেশ ও ভোগ দ্রব্য পাভ করে ও 
স.সার-আবঙে ঘুপিয়া বেডাষ। ঈশ্বর জীবের কমকণ 
ভোগের জযই জগ হ্ৃষ্টী কদ্নে। দেশও পাপের দিক 

দিয়া এই জগত মনাদি। বিদুদ্পুরাণে ব্র্াগ্ড বলিতে চহুদশ 
শোকের কথ! বল। আছে; ভতল ইহাদের মধো একটি। 
ইহাদের ব্যবধান কোট কোটি যোজন এবং লক্ষ লক্ষ 
ব্র্গাণ্ড মিলিয়৷ এই বিশ্ব-জগং। 

মনে।বগন বছ 

জগগুশেঠ উপাধিবিশেষ। অষ্টাদশ শতাবীব প্রথম 
ভাগে মুশিদাবাদে শ্বেতাম্বর উৈন সম্প্রদায়ের ফতেটাদ 
নামক এক অমি ধিল্লীব বাদশাহ, কর্তৃক এই বংশাক্রমিক 

জগংশেঠ 

উপাধিতে ভূষিত হইবার ফলে উল্ত পরিবারের সকলেই 
“জগংশেঠ' নামে পরিচিত হইতে পাকেন। বাংলা মসনদ 
লইমা অগ্ভাদশ শহাঙ্ধীতে ধে সকল বু চক্রাস্ত ও যুক্ধাদি 
চলে এই ব শের কষেকজন উপধুর্পরি মেগুশিতে প্ররুত্বপূর্ণ 
অণ্শ গ্রহণ করায় ইতিহাসের পু্গাঘ জগহন্নে নামটি প্রসিদ্ছ 
হইয়। রৃহিযাছে । সপদশ শতাব্দীর শেখে ভাগে ইহাদের 
আদি পুপয হীরানণ রাজস্থান হইচ্তে পাঃলাষ আসিষা 
স্থাছণী কারবার করিয়া অর্থশাশী হইদা *০েশ এব 
বিভিন্ন স্থানে ব্যবসায়ের বুঠি স্থাপন কাক্নে। হাহাণ 
থটি পুঠেএ কনিষ্ঠ মানিকচাদ উত্তবাধিকার হতে ঢাকাপ 
পুঠির মাপক হন | তিনি মুশিদাবাদে গদি গ্াটাহ করেন । 
মুশিদাবাদে স্থাপিত সরকারি ঢাকশাপটিব ক্থপবিচাল্ন। 
কখিখা এব* রোঁকার মাত তাহাদের শ্লীব বুঠি 
হইতে বাংলাব বাজন্ব বাদশাঙ্থের কোধাগালবে জম| গিবাত 
সহল পন্থা গ্ৰহণ কপি ঠিনি অধিক শফী হউয়া 
ওঠেন । শেবে বালা সবার সরকারি হে বাধান্ষ পদে 
প্রতিঠিত ছন। ১৭২২ খ্রীষ্ভানে নিসগ্ান মানকচাধের 
ঈতু। হইশে ভাহাব দলুক পুন ফতেটাদ তাহ ব স্ল।ভিনিও, 
হন। হণি এুশ্দিকুলী খাঁর আম্বাশাজন মন্কণাদাতা হহয' 
৬ঠেল। ঘলে এই নবাবই দিনীর বাধশাহেনু নিক১গুপাবিশ 
করিখা ভাহাকে বশানভঞ্মিক জগংশে) খনার আনায় 
দেন। পবধতা নবাব সুজাউদটন থা রও তিনি আশ্া- 
এাডণ ৩ অন্ততব মন্ধণাদা ঠ হণ। ১৭৩৯ এগাবে 

হুজ। উদ্দীনের মুভা হইলে ঠাঠাপ পুল সন্ধা থা বাশার 
নপাব হন। সনফরাজেব শাধকপাপে বিপক্ হইমা থে 
ক্ষন ভাহাব লে আলীবদ খ কে বা লার নপান পদ 
বসাই“ব ব৬্যপ্ধ কবেন তাহাদেখ মধ গধ ন ছিলেন 
ধতেচাদ ভগংশেত | পবা হই আালীব্দীকে প্রথমে 
৪/ডশ্া ৪ বিহাবেৰ আফগানদের দৌণ আআ এব পঞে 
বগীর হাঙগাথা পতি পইমা বিশ্ষে বিরত [কিতে হয ও 
এ সমযে জগৎখেঠ ফতেতাদ অথ লোগাইণা ও সুপরামশ 
দিম] সবপ্রকাবে ঠাহার সাহ'যো অগ্রসর না হইল তাহার 

পক্ষে বাজ রক্ষা কৰা কিবা সুশাসনে বাখা সন্থব হইত 
না। একবাখ আলীবদীব অগ্তপস্থিতিতে বগীবা পাজধানী 
মুশিধাবা? শহর লু্ন করে এবং শেঠদেব গণ? হইলে 
নগদ দুহ কোটি আকট মৃত্রা লু) কবিয়া ল্টযা যাষ, কিন্তু 
তাহাতেও জগৎশেছের বাবসাম চাশাইতো বশেশ কোনও 
অসুবিধা হয় নাই। ইহার পরেও তাহারা গ্রাতি বছর 
এক কোটি টাকা নবাব-সরকারে উপহাব দিতেন। 
ইহাদের অগাধ বিভ্তের পরিমাণ বুঝাইতে বলা হইত যে, 
ইহারা গদ টাকার স্তুপে স্থতীতে গঙ্গার মোহানার বাধ 
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জগদানন্দ 

বাধাইযা দিতে পাব্নে। ১৭৪৪-৪৫ খ্রষ্টাব্ষে ৮* বৎসর 
বয়সে ফতেটাদের মৃত হইলে তীহাব পৌঞ্ধ (মৃত 
আনন্দীরামের পুত্র) মহাতাব্টাদ তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। 
ইনিও আপীব্দীণ একজন বিশ্বাধী পরামর্শদাতা ছিলেন 
এব পিতামহ্র ন্যায় ইনিও তাহাকে প্রয়োপণনাহ্গসারে 
প্রচ অথ সাহাযা করিতেন, কিন্ত ইংবেজ বণিকগত্ণর 
সহিত হহার হগ্ভতা ঘটে এবং বাংলা দেশে ই বেজে 
গুতিষ্ঠা-স্থাপনে ইহাব চত্রান্ত বিশেষ কাষকর হয়। 
'মাশীবশব জীবিতকালেই ত'হার প্রিষ দৌহিব সিরাজের 
বাংলাখ মসনদ প্রাপ্তিণ বিকুদ্ধে যে গোঈ সক্রিয় 'অ শ গ্রহণ 
করে, মহাতাবটাদ তাহার প্রধান উপদেষ্ট। ছিলেন। 

আশীবদীব মৃত্যুর পণ মীৰজাথব ও ই'বেজ বণিক- 
সম্প্রদায় জগতংশেঠ মহাতাবচাদকেই আশ্রথ কিয়] সিরাজকে 
সিংহাসন হইতে অপমারণ করিতে সঙ্গম হইধাছিলেন। 
সিরাজের স্থলে মীব জাফবকে সি হাসনে বসাহখা তাহাব 
রাজকাধে প্রয়ে'জনণে অর্বলরবধাই করিলে শিজের 
প্রয়োজনে মীন জাধরেব পঙনে সহায়তা করিতে 

মহাতাখচাদ পশ্চাৎ্পদ হন নাই । আব জাফবের স্থসে 
মীর কাশিম নবাব হইশে মহাতাবটা? ভাঙা সহিত 
যে সম্পৃঙাবে সহষোগিতা করিতে পাবেন নাই, 
তাহার কারণ মীব কাশিমের ই বেধশানবোপি তা। 
নবাবের সাত হপ্রদাষ ইণবেজদের সহিত মহ্গাআবচারদের 
যোগাযোগ কথ করিপার "্যরিপ্রাবে মীব কাশিম 
'কাহাকে মঙ্গেব ছুগে আটচ করিয়া বাখেন। পরবে 
গিনিয়ার হক ইবেজচ্দর শিক পবাজি5 চইঘা মাব 
কাশিম মথ্ন সপরিবারে ফগের ত)াগ কবিশা যান তখন 
তাহার 'মাদেশে অন্যান্য বণ্পীদের সহি 5 মহাভাবগাধকে এ 
গলাধ বালিব বস্তা বার্ি| দুর্ঘপ্রাকণ্ন হইতে গঙ্গার জলে 
নিক্ষেপ করিছ। ডুবাহম। মাতা হয়। এহ সময় হইতেই 
জগংশ্ঠে বংশ দিন দিন হীনগৌরব হইতে থাকে। 
মহা'ভাবটাদের উত্তরাধিকাবীগণে মপো শর হবকচা॥ 
ও ইন্দ্রটাদ নামে আবরু9 ছুই জন জগৎশেঠেব উপ্লেখ পা ওযা 
যায়। ঠহাদেব বিশীণ প্রাসাদ ও কীতিগুণি গঙ্গাগ্জে 
বিলীন হইয়া যায়। 'ভবে পনেশশাথ তীর্থে ইহাদের নিমিত 
কয়েকটি মন্দির এখন ও মাথ। ভুপিয়। দাডাইয়। শাছে। 

দ্র নিখিলনাথ বাধ, জগৎশেঠ, কলিকাতা) ১৩১৯ বঙ্গাব। 

তপনামাহন চটোপাধ্যায় 

জগদানন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ন কবি। শ্রখণ্ডের 
নরহরি সরকার-ঠাকুরের জোযষ্ঠ ভ্রাতা নুকুন্দের পুর 
রঘুনন্দন হইতে পঞ্চম অধস্তন পুরুষ নিত্যানন্দ জগদানন্দের 

জগদাননা রায় 

পিতা। ইনি বীরভূম জেলাএ দ্ববরাজপুরে নিকটস্থ 
জোধ্ণাই গ্রামে বাম করিতেণ। জগদাণস্দের অন্থপ্রাস- 
যুক্ত ললিঙ-মধুর পর্দগুলি কীতনে গাযক ও শ্রোতাদের 
খুব প্রিয। ইনি হণেকুফ নাম পইয়। শীরুষ্চৈতন্তের মহিমা- 
লুচক পদরচণায় অপুধ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ১৯০৫ গ্রীষ্টাবধে 
কালিদাস পা এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্াব্ে ধীবানণ্দ ঠাকুর 
জগধানপের পদাপণী এবং অন্তান্ত প৯না প্রকাশ 
কবেন। 

বিমানবহ।বী মষ্টুমণ।ণ 

জগদানন্দ রায় ( ১৮৬৯-১৯৩৩ শ্বা) ১৮৬৯ গ্রাষ্টান্সের 
১৮ সেন্টে্ণ। ১২৭৬ বঙ্গাব্দের ৩ আশি, কষলগরে 
গন | কাহার পিনাব ণ।ম অঙখাশন্দ বা। স্থানীয স্থূল 
দহ কলেদে পাঠ সমাপূ কণার পরশ তিনি কিছুক।প 
গডাই-এখ খি্পাবী শুলে শিক্ষকতা বরেন। বৈজ্ধানিক 
কৌঁঠহপ এব পরদেশনক্ষম তা শাহাব সহল ছিশা। 
হাধাবস্থা হইতেই তিনি শামনিক পতাধিতে [বজ্ঞান বিদখক 
প্রবন্ধ শিখি; ত কাব করবেন । বত আরহ জাবনশ 
( প্রথম কাশ ১২৯০ বাদ) আম্পাদক বাীনত পথ 
সঠিন তাহার পবি৮ষ খট। গুণন কবির শি উদতের 
জমিদাবিতে এক পরবে আাহব প্ুতক্গদেধ ল্য স্থাপিঠ 
গৃভবিষ্তাপসে গণিত এক শানে শিল্প হপে কাল 
+ধাব পপ তিনি কব শাণণানে নিলি এন পদটি 
ব্ছ্যাণথে হাথ আনান সভশোকিপে খোনদান করবেন 

(১৯০১ গা)। শির্ষক্কাদে চাহ এগাতাগ হা 
হিল। 

পপ আপ 

্ববৈচ্গাণিক জনঘাধাব|ব জগা শধণ বা যা ভাষাৰ 

শিগান আপোচনাব তিনি অশহম পথাহ। আচাখ 
রামেন্বনুণর এ ক্ষেত্রে তাহার আদশ ছিন্শে। গাহাব 

গন্থাবশীব মধ্যে বিশেখভাবে চল্লেখখোগ , “শাচাৰা 

জগদীশ্চন্দপ আবিদ্বাব? (১৩১৯ বঙ্গা)১ “প্রাকতিিকী?। 
'বেজ্ঞাশিকী?, গ্রিহণন্ম হ১ গাছপাগা”। দ্পাকামাবড?। 
পাখী, ১ বা লার পাখী? ১ শব | াতণি বঙ্গীয় সাহিত্া- 
সন্মিপনের পৈহাটি গধিবেশনে বিউশন-শাথার সভাপতি 
(১৩৩০ বঙ্গাবব ) নিবাচিত হণ । 

শান্তিনিকেতন বিদ্ঞাপয়ের ভিশি প্রথম সপাধ্যক্ষ। 
১৯৩৩ গ্রীষ্টাবের ২৫ জুন শান্তিনিকেতনে তাহার দেহাবসান 
হয়। 

দ্র মনোবগ্ন চৌণুরী, "অধ্যাপক গ্রঘুক্ত জগদানন্দ রায়”, 
সুপ্রভাত, মাঘ, ১৩১৮ বঙ্গ । 

অমিয়কুম।র সেন 
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জগদিদ্্রনাথ বায় 

জগদিজ্জনাথ রায় ( ১৮৬৮-১৯৭৬ শ্রী ) জন্ম ৪ কাতিক 
১২৭৫ বঙ্গাঝ, ২১ অক্টোবব ১৮৬০ খ্রীঃ মুড ২১ পৌষ 
১৩৩২ বঙ্গাঝ, ৫ জানয়ারি ১৯২৬ গ্রা। পিতা শরনাথ রায়। 
জগদিন্দ্রনাথের পণনাম ব্রজশাথ, শৈশবেই তিনি নাচোরের 
মহারাজ গোবিশনাথেব পঙী ব্রজঙ্শরী কক দর্তক 
পুনকপে গৃহীত হন। 

তঞ্চণ বয়সেই মহাপাঙ্গ জগপিন্রণাথ দেশের প্রাগ্রলর 
শাজনৈতিক আন্দোপণেব সহিত লিয়ে ৪ প্রত্যক্ষ ভাবে 
যুক্ষ হইযা বাংলাপ তুম্যবিকাপীসমাজে দৃষ্ান্ত্থল হুইয়া- 
ছিপেন। ১৮৯৭ সাপে শাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাগ্বাথ 
সাম্লণা অবিণেশশে ঠিনি অভ্থনা-সমিতির মভাপতি 
হহয়াতিপেশ এবং ১৯০৩ সালে এই সন্মিশনীর বহরএপুর 
অধিবেশশে সঙাপতিত্ব কব্মাছিলেন। ১৭০১ সালে 
কশিকা হান হত্িযানণ শ্বাশগ্াাল কণগ্রেসেব অধিবেশনে 
তিনি অভ্যর্থনা সমিতিব সভাপতি পদে 2 হন। 

দগদিন্দশাথের পবিশালিছ মনের উত্হৃক্য তকধল 
বাজনীতিব আখতনে সীমাবদ্ধ ছিল না) সংস্কৃতি শান 
শেনে তাহ] পকাশবান্ ছিল । গীঠবাগ্তে তিনি পাবদশা 
ছিণেশ ১ গঞাডাপট্ু ও এীডামোধাকপে তিনি গণশীয় 
ঠিলেন, শন খেলোধাডদের সমবায়ে গঠিত ভাহাব 
লাটোর ফিকে6দপ একদা বিশেষ প্রতিষ্ঠাপাভ কবিমাছিল। 
মবোপটা ভাহার অগবাগ প্ক্ষণায ছিপ সাহিতা পাপে এ 
পচন|ম। সন্ত ৫ হরেজী সাহিত্যে তাহার বিশেষ 
গধিকার হিল । সান্ঠশদবন ঝণকাবমধ গন্ধ তাহার 

প্রচণাব অশ্বতম বেশি ছিল- ভাহাব 'পৃওজাহান? গ্রপ্ 
(১০১৭ খঙ্গান্জ ) এই পীতিণ্ শিরর্শন। তিনি কবিতাও 

ণচশ] কবিতেন, পিক্ষ্যাহারা? (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) ঠাহার রচিত 

কাব্গ্রহথ। সাময়িক পদে মধিত তাহাৰ বনু বচন 
গ্রগ্থাকাবে অপ্রকাশিত আছে । 

১৩২০ বঙ্গান্দে মানসী? পতিকার ষষ্ট বর্ধ হইতে তিনি 
উহার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন ॥ ১৩২২ বঙ্গান্দে অমুপ্যচরণ 
বিদ্যা গষণের সহযোগে 'মম্মবাণা” সাগ্ডাহিকপত্র সম্পাদন 
কবেন, কিছুকাল পরবে মন্খবাণী মাণসী'র সহিত মুক্ত 
হয়। ১৩১২ বঙ্গা্ হইতে ইঈপলাসিক প্রভা গকুমার 
মুখোপাধাযেব সহযোগে আমুত্ত্য তিনি 'মানপী ও 
মন্মবাণীপ সম্পাদণায় নিযুক্ত ছিলেন । 

বঙগীয়-সাহিত্যা-পরিষং কর্তক অনন্ত রবীন্দ-সংবধনায় 
প্রধান উদ্যোগীদের তিনি অন্ততম ছিলেন, উত্তর খঙ্গ 
সাহিতা সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনে (১৩২০ বঙ্গাব ) 
ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মুনশীগঞ্চ অধিবেশনে ( ১৩৩১ 
বঙ্গা্খ ) তিনি সঙাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। 

জগদীশচন্দ্র পু 

দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “জগদিগ্র-বিয়োগে, মাশমী এ 
মম্মবাণী, মাঘ ১৩৩২ বঙ্গান্গ ১ পমাকান্ত উষ্টাচাধ, “দগপিদ্দু- 
জীবন-পঞ্ঠী” মানসী ও মন্মবাণা, আবণ ১৩৩৩ বঙ্গান্খ 
মানসী ও মন্দ্রধাণী, মাঘ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, আাবণ ৪ ফাপন 
১৩৩৩ খঙ্গাব্ব) হারান দন) ঘি্মহ সাহিহ্যামাধক 
জগদিন্্রনাথ বায়?) উত্তরা) ভাদ্র) মাঘ) যানুন ৪ চেত্র 
১৩৭০ ব্ঙগান্থ। 

পু* ্ বিহ বী' নেন 

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭ খরা) ছোটগর্--পেখক 
এবং ুপগ্তাসিক । জগদীশচন্দ্র ফন্িদপুর ছেলশার খোদ 
মেখগমী গ্রামের এক সম্থান্ক পরিবারের সম্থান। ইহার 
জন্ম কুগ্িমায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। পিতা 
ঠৈপাসচন্জ, মাতা সৌদামিশী , শিক্ষা কপিকাতার পিটি 
কলেজিযেটট গলে এবং খিপন কলেজে » বীএউম জেলাব 
সিউডিতে জজ-আদাপতের টাইপিস্টপে তাহার কর্ণ- 
পনের স্থএপাত। তিনি বোপপুব আদাপতে দীর্ঘকাল 
কান করেশ। ১৯৫৭ খ্রাহাঝে কপকা হাব ভাহার মুহা 
হয। মূলতঃ কখা-সাহিতিককপে পাচ হইলেও 
সাহিত্া-ক্ষেত্রে কবি হিসাবেই জগধীশ্চন্দের গুম 
আধিতাব ঘটে - “অক্ষর? (১৯৩২ গ্রী ) তাহার কবিতাব 
বহ। তাহার গ্রথম গল্প পেরি চেঞ্টা িঞলীতে 
(২৯ ফারুন, ১৩৩১ বাবদ) প্রকাশিত হক্স। প্রথম 
বের কাপিকলমে? (১৩৩৩ বা) তাহা নটি গর, 
পরে কিষ্লোণা এবং বিঙ্গবাণ'তেও কয়েকটি গল্প বাহিব 
হইয়াছিল। “বিনোদিনী” (পৌষ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্ম) 
শাহার গুথম গপ্প-মংকলন, অপর গন্সেপ বই 'বপের 
বাহিরে? ( জা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), 'উদকিশেখা? (১৬৩৯ 
বঙ্গাব ), শশাঙ্ক কবিবাজের শ্রী? ( বৈশাখ, ১৩৪২ বঙ্গাজ ), 
“মেধাবৃত অশনি” (পৌষ, ১৩৫৪ বঙ্গান্থ) ইতগার্দি। 
“অসাধু সিদ্ধার্থ (১৯২৯ হী), 'লধুওকু? 'ছুলাপের দোলা 
(১৯৭৩১ গা), 'শিষেধের পটছুমিকায়। (আযা?, ১৩৫৯ 

বঙ্গান্ধ ), 'কশদ্িত তীর্থ (১৩৬৭ বঙ্গাব্ধ ) প্রকৃতি তাহার 
উন্বেখযোগ্য উপন্তান। জগদীশচন্দ্র জীবনচেতনীা এবং 
রচনা ভপীব্ তীক্ষ ও অভিনব বৈশিগ্্য মমকালীন সাহিত্য- 
রসিকদের দুটি বিশেষভাবে আকষণ কবিফাছিল। নিঠুর 
দুক্ষে় অরষ্টের আঘাত-চেতনায়, মানবজীবনের বাস্তব 
শ্বকূপ-উন্মোচনে এবং প্রকাশকলার গযত্তরনিষ্ঠ নৈপুণ্যে 
তাহার বচন! হ্বাতক্্রযোজ্জল। 

দ্র জগদীশ গুপ্ত, "ভূমিকা স্বনিধাচিত গর, কশিকাঁ৩", 
১৮৮১ শকাব) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লিঘুগ্তক্ষ) পরিচয়, 

৪৬৩১ 



জগদীশচন্্র বস্থ 

কাতিক ১৩৩৮ বঙ্গাব্ধ ১ মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্য- 
বিতান, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) 'জগদীশ গ্রুপ 
পরিচিঠি", জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, কলিকাতী, ১৩৬৭ 
বঙ্গ 7) জগদীশ গুপেের পত্রপ্ুচ্ছ, বিংশ শঙাবী, আখাঢ- 
কাতিক, ১৩৬৪ বঙ্গাব্খ; সুকুমার সেন, বাঙ্গাল সাহিত্যের 
ইতিহাস, ৪র্ঘ খণ্ড, বর্ধমান, ১৯৫৮। 

নাবক্্রনাথ দাশগুপ্ত 

জগদীশচন্দ্র বস্ত্র (১৮৫৯-১৯৩৭ থ্রী) প্রসিদ্ধ পদ।থবিদ্ 
ও জীববিজ্ঞাণী। ১৮৫৯ গ্রাষ্টান্দের ৩০ নতেগ্বব পুব বঙ্গে 
মৈমনসিংহে জন্ম । জগদীশচঞ্জ গুথমে ফরিদপুরের গ্রামা 
বিছ্াশয়ে ও পথে কলিকাতায় (১৮৭০-৮* শ্রী) সেন্ট 
জেভিয়াপ পুল ও কশেজে শিকঙ্গালাভ করেন। ১৮৮০ 
গ্াষ্টার্দে বি. এ. পাশ ববেন ও এ বৎ্সরেই ইংপ্যাণ্ড- 

যাত্রা করেন। বিপাতে শিক্ষাকাল ১৮৮০-৮৪ খ্রা্টাঞ। 
জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজ হইতে বিজ্ঞানে অনার্শলহ বি. এ, 
৪ লগ্ডণ বিশ্ববিদ্ভাপয হহতে বি. এসসি. পাশ করেন। 
১৮৯৬ গ্রীষ্টান্ে গুনের ডি. এসমি. উপাধি লাভ করেন । 
১৮৮৫ ্রীষ্টাব্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ]।পক 
হিমাবে যোগদ।ন করেশ এবং ১৯১৫ শ্রীষ্ঠাৰধে 'এমোরটাস, 
অধ্যাপক হিসাবে অখসর গ্রহণ কবেন। 

জগদীশচন্্রের বৈভুশিক গবেষণাবপীকে তিনটি পায়ে 
বিভক্ত করা চলে : 

প্রথম পর্মায়ে (১৮৯৫ ৯৯ শ্রী) বিদ্বাং-চম্বকীয় 
তরঙ্গসম্থন্ধে গবেষণা ক্ষুদদ মৌলিক যঞ্ধ তৈয়ারি করিম! 
জগধীশচন্র প্রমাণ করেন যে, তৎন্থষ্ট ২৫ হইতে ০৫ 
সে্টিমিটার টর্যের শুদ্ধ বিছ্বাৎ-ঙবঙ্গে দুশ্য-আলপোকের 
সকল ধর্মই বিদ্যমান । এই যন্ধটি জে. জে. টমাস কর্তক 
“এন্সাইক্লোপিডিযা বিটানিকা? (নবম সংস্করণ) গ্রন্থে 
ব্ণিত হইগ্রাছে। অন্যান্য গ্রস্থের মধো পোয়াকারে তে, 
ঢ011)০1:2 )-বচিত পুস্তকে ও ইহা বিবৃত তইযাছে | 

দ্িতীর পর্যাষে (১৯০০-*১ শ্রী) জগদীশচন্দ্র জৈব 
ও অটজৈব পদার্থে উন্লেজনার ফলে সাডার সমতার বিষয়ে 
গবেষণা! করেন । ১৯০০ খ্রীষ্টাব্ষে পারীতে (পারিস) 
অনুষ্ঠিত আন্র্জাতিক পদার্থবিদ্ভা কগ্রেসে তিনি একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহার বিষয় ছিল "জড় ও জীবের 
মধো উত্তেজনাপ্রহ্থত বৈছুাতিক সাড়ার মমতা"। একই 
বিধয়ে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন বৈজ্জানিক-সংস্থায় তিনি বন্তৃতা 
করিয়াছিলেন । এই সকল গবেষণার বিষয় তাহার 
“রেস্পন্সেস ইন দি লিভিং আগ নন্-পিভিং, (১৯২ 
শ্রী) পুস্তকে বণিত হইয়াছে । পরবর্তী কালে প্রকাশিত 

জগদীশচন্দ্র বন্থ 

“কম্প্যারেটিভ ইলেক্ট্রোফিল্সিওলজি' (১৯০৭ গ্রী) নামক 
পুস্তকে ধাত্ত এবং উদ্ভিদ ও প্রাণার পেশী লইযা সমশ্রেণীর 
বহু পরীক্ষার বর্ণনা দিয়াছেন এখং ধেখাইয়াছেন যে, 
বৈদ্যুতিক, যান্ধিক ও রাঁনায়নিক বিভিন্ন একার উত্তেজনায় 
এ তিনজাতীয় পদার্থ একইরূপ সাড। দেয়। সম্ভবতঃ 
তিনিই মানুষের স্থতিশক্তির প্রথম অট্জৈব মডেল বা 
যাগ্ত্রিক শমুনা তৈয়ারি করেন। পরবতী কালে বুবিধ 
ইপেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি (যথা বেড়ার যন্থ, ইলেকট্রনিক 
হিসাব যন্ত্র বা! কম্পিউটার ইতাদি )-র সাহায্যে মানুষের 
এচ্ছিক কার্ধাবলীর অনুকরণ করা হুহয়াছে | জগদীশচন্দ্র 
অন্তরূপ পরীক্ষাগুলিকে তাহ দেব অগ্রদূত বণ! চলে। 

তৃতীয় পর্যাম্বে ( ১৯০৩-৩২ শ্রী ) জগদীশচন উদ্ছিদ ও 
প্রাণাৰ পেশীব মধো তুগনামূলক শাবাগিষ্ঞা-বিষয়ক 
গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন । 

জড় ৪ প্রাথার মধ্যগঙ্ বন্ত হিসাবে উদ্ভিদের উপর 
প্রার্কতিক ও কৃরিম উঞ্জেগনাৰ ধলাফপসহন্দে তিশি 

বিশদ গবেষণ। অক করেন। প্রাৰতিক উতেজনার মধ্ো 
তাপ, আলোক ও মাধ্যাকধণের যান এব কিম 
উদ্লেজণার মধো বৈদ্যুতিক ৪ তাপাণ মাথা হাহাৰ 
পদালোচনার বিষ ছিশ। শক্ত সঞ্চ!লনকে পহপ্ুণ 
বধিত করিম] দেখিবার যঙ্ক কেক্ষোগ্রাঘ-ঞএর বাব! 2িনি 
দেখাইয়াঙ্চেণ, তথাকথিত অন্নণেজশীঘ উদ্িদ 9 বৈদ্ুা তিক 
আঘাতে বুপ্চিত »ইযা সাড়া দেখ। 

উন্লেজনক্ষম উদ্দিদি লগোবতীত বাবহাবের ছার] প্রা 
ও উছ্িদেধ মাড'ন সমতা [বশেব সাইলো সহি ও গ্রমাণ 
করা যাম। লঙ্গাবহীর পাও অবব1 শাখার যে কোনও 
স্থলে বৈছাতিক আঘাত করিলে দৃববতী বুষ্থগ্রষ্থিসমূহে 
কুঞ্চন ঘটিয়া পররযুক্ত' বৃগ্ত 'আনঠ হয়া পডে। প্রাণী- 
দেহের পেশ-সধুক্ত তন্ধ বিদ্ধাংশক্তি, উত্তাপ অথবা 
রাশায়ণিক প্রন্য-প্রযোগে উন্লেজিত কৰা হইলে পেশাব মে 
সংকোচন ঘটে, জগদীশচন্র দেখাইয়াছিলেন যে, তাহার 
সহিত পজ্জাবতীব এ ব্যখহারে তুলনা করা চলে। 
বনচাড়াগ দেল্মোদির়ম গীবান্ন (199577001%0 01 ) 
নামক উদ্ঘিদের পার্থবতী ক্ষণ পত্রগথণির ছন্দো বধ 
গঠাণামা সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে পরীক্ষা] করিয়।ছিলেন। 
তিনি দেখাইয়াছিলেন, এ সঞ্চালন প্রাণী-দেহের হদযদ্ষের 
গতিব সহিত ভুলনীয়। ক্নীণ গতিকে বহুগুণ বধিত করিয়। 
লিপিবদ্ধ করিবার নানাবিধ শ্বয়ংলেখ যঙ্গ তিনি আবিষ্কা4 
করিয়াছিপেন। তাহাদেব মধ্যে পূর্বোক ক্রেস্কোগ্রাফ 
ব্যতীত স্ফিগ্মোগ্রাফ, পোটোমিটার ও ফোটোসিস্থেটিক- 
বার্গার প্রভৃতি যন্ধ উল্লেখযোগ্য । তিনি উদ্ভিদের 
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জলশোষণ ও সালোকসংঙ্েষ ( ফোটো সিম্থেসিস ) সন্ধে 
পিশদভাবে গবেষণ। কবিযাছিলেন। 

১৯১৫ খ্রীষ্টান্ধে অধ্যাপনাব কাঁজ হইতে অবসর গ্রহণ 
কবিবার পর ২ বৎসরের মধ্যে জগদীশচন্দ্র “বন্থবিজ্ঞান- 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন (৩০ নভেম্বর, ১৯১৭ শ্রী)। 
তিবোধানকাশ পর্ধস্থ তিশি এই নিজ্ঞ/নমন্দিরের গবেষণা- 
কার্শ পরিচালণা করিয্া গিয়াছেন। ১৯৩৭ খ্রী্টাবের 
২৩ নভেম্বর গিবিডিতে জগদীশচন্্ের মুত্যু হয়। 

জগদীশচন্দ্র ১৯২০ থ্রীষ্টান্ধে বম্যাল সোসাইটির সাস্থয) 
১৯২৩ হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টা্ষ পমন্ত লীগ অফ নেশন্স-এবর 
ইন্টেলেক্চগাল কে] অপাবেশন কমিটির অন্স্তা ১৯২৭ 
ত্ীষ্টাব্ধে ভার ঠীয বিজ্ঞান ক'গ্রেসের মভাপন্তি এব" ১৯২৮ 
গ্া্টাব্দে ভিয়েনাণ আকাদেমি অফ সাষেন্স গব দৈরদদেশিক 
সভ্য শিপাচিত হন। তিনি বঙ্গীয় সাভিত্ল-পবিষদেরও 
সঙাপতি (১৩২৩-২৫ ৰঙ্গান্দ ) হইযাছিলেন। 

জগদীশচন্দের বা ল। লেখায শিল্পীজণোঠিত নৈপুণোর 
পরিচণ পাওমা যায। তাহার বাঁশী রচণাধ্শী অব্য 
শামক পুত্ধকে (১৩২৮ খঙ্গান্থ) সকপিত হইয়াছে । 
ববান্দনাণ 9 গ্রগদীশচন্দ্রেৰ পবম্সণকে লিখিত পজাবলী ৭ 
প্রকাশিত হইশাছে । নিঃসঙ্গ গদীশচন্দ্র যখন এদেশে 
গথয ব্জ্ঞানিক গবেষণা শু কবেন, সেই কালেখ সুন্দর 
চিত্র পা্যা যায় এ পরাধশীর মধো। তিনি ভাবতীয 
পাচীন পুপাণাপিন বিশেষ অঞবাগী পাঠক ছিলেন। 
যৌবণক'শে "ধাশীন্থন বৃহৎ আকাবেব ক্যামেবা ব্ছন 
করিখা ৩।রতের পিডিশ্ন শী্ঘে, প্রাচীন এুচামণিন্ব গ্ুলিতচ 
গাচীণ তার শীষ ডা ধংসাবশেষুপিত 
ও প্রাঞতিক সৌপর্ষের আধারঙূমিতে তিনি ভ্রম 
করিছেন। রে পস্থকে এ মকণ অমণক্হিনী 
কিছু কিছ বরিন হইয়াছে । যখন ভিনি বস্থবিজ্ঞাণ-মপির 
প্রতিষ্ঠা কবেন তখন সেই গৃহের শানা স্থানে ত সকণ 
গ্রাচীন স্বাপত্যের অগসরণ ও প্রাচীন গুহামন্দিবের 
দেওয়ালচিরের ত্বন্করণে চিআাবপী অন্বিত কবাইমাছিলেন। 

পৃূবোলিখিত গ্রন্থদি বাতীত তাহাব বিশেষ পরিচিত 
রচনাবলীব মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য ; [101 705201- 

525 25 2. 14005 0 [01510191101 1100৫56120015 

(১৯০৬ খ্রী), 17)510106) 07 0৮০ 445০076 ০ 97 

(১৯২৩ খ্রী), [795091089০1 121010570565%5 (১৯২৪ 
খরা), 160045 11৫01,07571 60 71005 (১৯২৫ এ), 
00116046 12119522] 1১9185 (১৯২৭ শ্রী), 1০001 

1160১017152 1219185 (১৯২৮ শ্রী), 070 ০110 

1701970 10611011% 0) 01015 (১৯২৯ রী )। 

ডা ৩1৫৫ 

জগদ্দল 

দ্র জগদানন্দ বাঁধ, শিজ্ঞানাচার্ধ জগদীশচগ্দের আবিদ্ধার, 
কপিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ ১ চারুচন্ ০৪ সংকপিত, 
জগদীশচন্দ্র বনছ্ুব আবিধার, করিকাঁতা, ১৩৫১ বঙ্গান্ন 
রখীন্দ্রনাণ ঠাকুর, চিঠিপজ ৬ কলিকাতা, ১৯৫৭ , জগণদী শ- 
চন্ত্র বনু, পত্ধাবপী, কলিকাতা, ১৯৫৮ , সাহি ত্য-পধিষৎ- 
পত্রিকা, ১৫ বর্ষ ৩ সখ্য, বিশ্বভারতী পরিকী, পঞ্চদশ 
বর্ম ২ম সংখ্যা, জগদীশচন্দ্র বস্তু, "অব্যক্ত, শঙবাহিক 
সণপ্চরণ, কলিকাতা, ১৯৫৮১ মনোজ বাধ ও গোপাম্চন্ধ 
ভট্টাচার্য, আচার্য দগদীশচন্্র বন্ত, ১ম খণ্ড কলিকাতা, 
[১৯৬৩ ]১ ৪010 004009, 17156 1.10 27 017 
01 1084015 0. 13056, 1.0790, 1920, 7 পু, 
7305০, 1%690151% 09107014 13056 : 4১ 15116 ৩1৫০, 

০21০468, 1958; 2১102] 770770, 67, 401/51)৫ 

1৫80015 0707070. 13056. 132) 001011019 7853- 

1958, ০4100609, 1958 

দোবন্দমাহণ ব* 

জগদীশ ভর্কালংকার নব্য ন্াপেপ প্রি পণ্ডিত ও 
গস্থকাপ। বঘুনাথ শিবোজ্ণি-কুত ত্র চিন্তামপি দীবিঠিব 
উপর উহার বচি টাকা সাবা * বু প্রনিগ্ছ। এই 
টাক] প্রচারিত হইলে দীধিতিং অগ্যান্ত ঠ'কাব গৌবপ 
মান হইয়া যাখ। জগদীশ তত্চিতাথশিব উপর” মধুখ 
নামে স্বতগ্ন টীকা ও বৈশেষিক 'র্শনেব প্রশ্গপাদভাহের 
উপব9 টাকা ৰচনা কবেন। শাহাব রচিত মেৌপিক 
গ্রস্থেব মধো শব্শক্ি'প্রকশিকা স্প্রমিছ | 

জগদীশ কাশ্বপগোবীধ যক্ু্বদী পাশ্চান্তা বৈদিক 
ব্রাঙ্গণ । চৈতন্দেবের দি হীগা পরী বিষুণ্ুযাৰ পি 
সণ" হন মিশ্র লগদীশের প্রপিতামহ ছিলেন । জগদীশের 
জন্মাব ১৫১০-৫০ খ্রীষ্টাবের মধ্যে স্থাপিত কবা যাষ। 
শবছীপে জগদীশের বংশধবগণ আজি৪ বঃমান আছেন । 
সম্ভব: জগদীশ প্থিতসম'জেব সন্োচ্চ সম্মান “জগদ্3%, 
উপাধিতে ভূষিত ইহয়াছিপেন। 

দ্র দ্ীনেশ5শ্র ভট্রাচান, বাঙ্গালীব সারম্বত অবদান, বঙ্গে 
নবান্াযচচা, গ্ুথম ভাগ, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাক | 

টিমদ্বু 7 মণি 

জগদ্দধল বাপাব যে বৌ বিহারগ্রপি ভ্ঞানচতাব জন্ত 
দেশে-বিদেশে সমাদৃত হইয়াছিল দার্দশ শতাফীর জগদ্দল 

মহাবিহার তাহাব অন্যতম | গঙ্গ। 9 কখঠোযার স গমস্থনে 
ধামপালের (আন্রমাণিক ১০৭৭-১১২০ খ্রী) গড| ম্হাচম্পা 
রাজধানী বামাবতীর একা'শে ইহা অখস্থিত হিল। বহু 
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জগদ্ধাত্রী 

প্রতিভাবান্ জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশে এই মহাবিহার তৎ- 
কালীন বাংলার বৌদ্ছ-সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান হইয়া 
ওঠে। শুধু ভারতীয় পরগুতগণই নহেন, তিব্বতী 
জ্ঞানান্বেধীগণও এখানে দলে দলে সমবেত হন। বিভূতিচন্তর 
দানশীল, মোক্ষাকরগুধধ, শুভাকরগুপ, ধরমাক র-প্রমুখ 
মনীষীর নাম এই বিহাবের সহিত যুক্ত। মুসলমান 
আক্রমণের ফলে জগদ্দল ধ্বংসপ্রাপ্ূ হইপেও ইহার যশ 
বহু দিন পর্যন্ত অন্বগ্ন ছিল। 

বিশ্বন।থ বন্দোপাধ্যায 

জগন্ধ।্রী ছুগার বপতেদ। 'মায়াতদ্থেশ (দ্বিতীয় ও 
চতুর্থ পটল ) ও কুষ্ণানন্দের 'তন্বমারে' ছুর্গাপ্রসঙ্গে ইহাব 
কথা বলা হইযাছে। কাতিক মাসের শুরু পক্ষেব নবমী 
তিথিতে ইহার বিশেষ পূজার বিধান ১৫-১৬শ শতাব্দীর 
বৃহস্পতি বায়মুকুটের “শ্বতিরঃহার ও নাথ আচাধ-. 
চূড়ামণির 'কৃত্যতত্বার্ণব' গ্রন্থে উলিখিত হইয়াছে। হুগপির 
চন্দননগর ও নদিয়ার কৃষ্ঘণগরে মাডম্বরে এই পুজা 
অনুষিত হয়। সেখানে ইহার জনপ্রিয়তা দুর্গাপূজ। অপেক্ষা 
বেশি । চন্দুননগরে দেবীব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৃতি নিষ্সি্ 
ও পূজিত হয়। অগ্ঠত্র পূজার প্রচলন দিন দিন কথিয়! 
যাইঞেছে। এক দিনেই দেবীর তিনবার পৃজ হয়। 
কেহ কেহ দুগাপুজার মত তিন দিন পুজা করিয়া থাকেন । 
পূজার ধ্যাপ-অন্ুসারে দেবী সি'হস্কন্ধে সমাসীনা, নানা- 
ংকাএভুষিতা, চতুঙ্জা, রক্তবন্ত্রপরিহিত|| ইহাব 

দেহের বর্ণ অঞ্ণণ সুরের মত। সর্প ইহাব যঙ্সোপবীত। 
ইহার বাম হস্তগ্বয়ে শঙ্খ ৭ ধনুক, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে চক্র" ও 
পঞ্চবাণ। কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তকপে ধ্যানটি তহছসারে পাওয়া 
যায়। 

চিন্তারণ চকবী 

জগদ্বন্ধু (১৮৭১-১৯২১ শ্রী) পূর্ব বঙ্গের ফরিদপুর জেলার 
গোবিন্দপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ সাধক জগদন্ধু জন্মগ্রহণ কণেন। 
পিতা দীননাথ স্তায়রন্্, মাতা বাম! দেবী । কিশোরক।ল 
হইতেই জগছ্বন্ধুর জীবনে অনামান্য ভক্তিভাবের স্ফুরণ 
দেখা যায়। কোথাও কীর্তন বা ভাগবত পাঠ হইলেই 
তিনি সেখানে ছুটিয়া যাইতেন, ভগবানের লীলাকথা 
আবণমান্ই ভাবাবিষ্ট হইতেন, সার! দেছে সাবিক বিকার 
দেখ। দ্রিত। যৌবনে এই ভাব আরও প্রবল হইয়া ওঠে, 
প্রেমভক্তি-সাধনার বিগ্রহর্ূপে জনমনে তিনি আসন গ্রহণ 
করেন। 

অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্তদের প্রতি তাহার প্রেম ও করুণা 

জগন্নাথ 

ছিল অপবিসীম। এক সময়ে ফরিদপুরের বুনো-বাগ্দীরা 
সামাজিক নিযাতনে অতিষ্ঠ হইয়া খ্রীষ্ট-ধর্মগ্রহণে উদ্চোগী 
হইলে জগঘ্ন্ধু তাহাদের নিবৃত্ত করেন এবং তাহার উপদেশ 
ও প্রেরণায় বুনোরা হবিতক্ত-সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। 
কলিকাতায় রামবাগানের ডোমবস্তীতে জগদ্বন্ধু একবার 
কিছুকাল বাপ করেন। তাহার সাহচর্য ও উপদদেশে 
ভোমের! নামকীঙনে মাতিয়া ওঠে ও বেঞ্চবীয় আচ।র- 
আচরণ গ্রহণ করে। 

রাধাকষের ভজনই জগদ্বন্ধুর উপদেশের মৃূলকথা। এই 
ভজনের প্রাথমিক প্রস্ততি হিধাবে শ্দ্ধাচার, রঙ্গচর্ব ও 
নামকীত্তনের উপর জগগ্পধু গুকহ দিতেন । ১৯২১ খ্রীষ্টাবে 
তিনি ফবিদপুর-মাএমে লমাধিলাভ করেন। 

ত্র গোপীবন্ধু ব্রঙ্ষচাবী, আশ্র বধলীপ। ভবঙ্গিণী, ১-৫ খণ্চ, 
কিক, ১৯৫০-৫৮ ,। শঙ্কপনাথ বায়, ভাবের সাধক, 
২য় খণ্ড কপিক1 তা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ । 

পমখণ[ণ হঠাচার্য 

জগদ্বনধু ভদ্র (১৮৪২-১৯০৬ গ্রী) চবিবশ বংসপ্ন বসে 
শিক্ষকণত। করিতে আরস্ত করিখ1 জগছন্ু ১৭ পত্পণ্ পে 
প্রধান শিক্ষক হন। ১৮৯৬ গ্রাষ্টান্দে শেষ ভাগে উনি 
অবসর গ্রহণ কবেন। ১৩১০ বঙ্গার্ধে ৮০ জন প্রাচীন 
বৈষ্কণ মহাজন-পিখি ত ১৫১৭ পদ 'গৌোধপদতরঙ্গিনী। 
ন[মে সংগ্রহ ও প্রক।শ করিয়া বৃঙ্ষসাহ্িতো খাও হণ। 

বৈধ কবিদের জীবনী মনভসন্ধানে তিনিই প্রথম অগ্রপন 
হন। ১১৮৭ বঙ্গাব্দে ইশি 'মহাঙ্গন-পদাবশীধ গ১, খাম 
দিয়া বিদ্যাপতিখ পধানপী প্রকাশ কবেন। জ্গদ্ধদ শিনেও 
বৈষ্ঞন-পদাবপী বচন। করিয়।ছিশেশ। হহাৰ অপব 
উল্লেখযোগা রচনা হইপণ: ছুইটি কাবাভারতেব 
হীনাবস্থা” (১৮৬৬ শ্রী) ৪ 'তপ তী-উদ্ধাহ” ; ছুভটি নাটক _ 
“দেবপা-দেখী? (১৮৭০ থ্রী) ও থিবিজয়সি-ই? (১৮৭৯ গ্া) 
এবং একটি ব্যঙ্গ কবিতা_-'ছুছুন্দরীবধ কাব্য” । 

দ্র হখিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পার্দিত, বঙ্গভাষার লেখক, 
কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্াব্ধ ; মুণালকাগ্থি ঘোষ-সম্পাদিত। 
গৌরপদতরঙ্গিনী, ভূমিক1 ও পরিশিষ্ট, কণিকাতী, ১৩৪১ 
বঙ্গা৭; স্থকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস, 
দ্বিতীয় খণ্ড, কপিকাতা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্ষ ৷ 

বিমানবিহারী মনুমদ|র 

জগন্নাথ গ্রীক্ষেত্র বা পুরী ধামে পুজিত পাণিপার্দবিহ্ীন 
দাকময় দেবত1। সঙ্গে সভগ্রা ও বলরাম একে পূজিত 

হুইম্া থাকেন। 
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জগন্নাথ তর্পঞচানন 

পুরীর বর্তমাণ মন্দি আন্মািক শ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শকের 
মাঝামাঝি শিমিত হয়। 

প্রবাদ, বস্তু শবর গায়ে এক অনার্ধ বশোগ্ভব ভক্ত 
নীলাচলে নীপমাধবের পূজা করিন্তেশ। তাহাই কাপকমে 
জগন্লাথ-মৃতিতে রূপান্তরিত হয়। বস্তু শবরের কন্যার 
বংশোদণ দরষ্ট তাপতিগণ এখন ৪ জগন্নাথদেবের বিশেষ বিশেষ 
সেবাষ শিধুক্ত আছেন। 

কাণিংহ্যাম। রাজেন্দ্রপাশ মিজ-গ্রমুখ প্িহগণেব 
মঠাচ্চসারে জগন্নাথ, গ্রভদ্রা % বলরাম বৌদ্ধ তিবছের 
প্রতীক » পরে ব্া্মণ্য প্রভাবে বপান্থবিত হন। ওডিশার 
পোকগীতিতে জগন্নাথ 4 বুদ্ধকে অভিন্ন মনে কবা হয । 
জয়দেব বুখদেবকে বিধুর নবম অবহাবকপে বর্ণনা 
কখিযাছেশ। ডিশ ও খালার কোনণ কোনও মন্দিরে 
নবম অবতাবস্থপে স্থাপিত জগন্নাথের মতি দেখা যায়। 

পক্ষাঞ্চবে, পুবী-মশিবের অশান্তপ্ব বিমপার মন্দির 
একি গীওঙ্থান। বিমশা! ৬ঞ্জত্া মহাদেরা এবং জগনাণ 
ছার ভবব। জগগ্াগেখ নিতাসেবাধ পঞ্চ ম-কাব বিকল্সে 
নিবেদিত হইব খাকে | গুডিশার শৈব বা শাক্গগণ 
জগনাথকে তেব মনে বণিশেন তাধিকাশ নেব ছারা 
জগম[খ শিণ'জঞাণে পুজি ৩ হইযা খাকেন। 

পাণিপাদবিহীন জগনাএ মুঠিকে নানা বেশভুষায সহিত 
করিয়া গঙ্গো্ধাবণ € 5ঠি আঅনেকগুপি উৎসব অগ্ঠিত 
হহযা থাক । শোণা মাধ) কোনও আমযে নাকি তিনি 
পুগবেশনি ধারণ করিতেন 5 কিখ তাহার কোনও গমাণ 
পাঞ্চযা যাব শাই। 

শিক নিমিত দাকরদের মি মাঝে মানে সমাধিস্থ 
করিয়া পুঠণ মৃঠি গ্বাপিঠ হয। ইহাকে নবকলেবর- 
ডৎ্মব বশে। প্ুনা*ন মৃঠি হইতে কোনও একটি পদার্থ 
শণল মতিব অভান্তরে স্থানাপ্তবিত করবা হয খলিয়া 

গ্রকাশ। যেপুপোহিত স্থানান্তরিত করেন তিনি হাতে ৪ 
চোখে আচ্ছাদণ পাপিয়া রাখেন) এইরূপ গুবাদ আছে। 
ইহা কোন্ পদাথ তাহা লইয়া অনেকে জর্না-ক্পণ। 
করিয়।ছেন। 

নি্লবুমাব বনু 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৪-১৮০৭ শ্রী) বাংলা 
অধাধারণ গ্রতিঙাশালী বহ্প্রশংসিত দীর্ঘজীবী পণ্ডিত। 
শোভাবাজাবরের বাজ বকের নবরহই সভার তিনি 
অন্তম বত্ব ছিলেন। ১৬৯৪ গ্রাষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর হুগণি 
জেলার ত্রিবেণীতে ইহার জন্ম । পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। 
পিতার নিকট ব্যাকরণ ও জোষ্ঠতাত ভরদেব স্ায়াপংকারের 

ঈগন্াথ দান 

নিকট শ্বৃতিশাখ অধায়ন করেন। ত্রিবেণীব রখুদেব 
বাচ্পর্তির নিকট ন্যায়শাস্বের পান গ্রহণ করেন। পাঠ- 
সমাপণান্তে ত্রিবেণীতেই চত্রষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপন! 
আরম্ক করেন এব" মুভ্যার এক মাপ পুবে ভাতা হইতে 

বিরত হন। ১৮০৭ প্রষ্টাবের ১৯ অক্টোবর হাহার 
মৃতা হয়। 

শব্য হ্যায়ের বিভিন্ন গ্রসঙ্গের উপর বিভিন্ন পত্রিকা! 
ছাড়া গ্রন্ববচনাষ তাহার অক্ষয়কীতি “বিবাদভগ্গার্ণব 
(১৭৮৮-৭২ গ্রা), স্যর টইলিয়াম জোন্স-এর '্ষবোধে ও 
'আন্ুকুল্যে সমগ্র গ্কুৃতিশাস্ব মন্থন করিয়া এছ গ্রন্থ কপি 
হখ। ইহার ইণ্রেজী অনুবাদ ভারতের বিভিশ্র গদেশের 

বিচারাপষে হিন্দু আইনের 'আকরপগ্রগ্থবপে ধধর্ঘকাপ গৃহীত 

ছিল। 
দ্ধ ব্রজেক্ধনাথ বন্দোপাধ্যায়) সবাদপরে সেকাণ্রে 
কথা, ২য় খণ কলিকাতা, ১৩৪০ বঙ্গাঙ।, ধীনেশচচ্দ 
শষ্টাার্ধ, বাঞাশীব গারন্বত অপদাশ বঙ্গে শবাগ্যায়চঠ 
প্রথম ভাগ, কলিকাতা) ১৩৫৮ বগা । 

লোগিব [দহন ভি 

জগল্াথ দাস, অতিবড় (১১৯ ১৫৫০ শ্রী) গডিয়। 
'ভাগবুতের লেখক ও ধদপ্রচাণক | জগন্নাথ দাস ১৪৯০ 

্বীষ্টান্দে ভা শুত্রা অষ্টমী চিত্তে পুলীব প্রা ১০ 

কিলোমিটার (৩ ক্রোশ ) পশ্চিম কপিলেশ্বণ্পুবে জন্মগ্রহণ 
ককেন। পি ভগবান দাস, মাতা পঞ্মাব শী। ভগবান 
দাস জগন।থ মনরে পুরাণ-পাঠক ছিলেন। অগাদশব্র 

বধ্সের মধোই জগন্নাথ দাম পরিত ও ভাগবশ্ধ্ণিচ 
হয] পঠেশ এবং প্রত্যহ জগনাঘমন্দিবে ভাগবত পা 
করিতে থাকেন । “ই স্থছেহ চৈতন্ধাদেবের সঙ্গে ছাহার 

মিলন হয়। টতন্যদেখের নিদেশে জগন্নাথ বলবাম দাসেৰ 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শাঙহার পর তিনি পব্ষ 
নিচার সঙ্গে চৈতগ্দেবেব পরিচযা কবিতে থাকেন। 
চৈঙ্হাদেব হাহাকে "অভিবডা ঝলিষা উল্লেখ কবাঞ তিনি 
“অতিখড় জগনাথ দাস? নামে খাত হন। তাহার 

শিষাপবম্পবা অন্িবডী সম্প্রদাধা নামে পবিচিত। 
হকবি ভগন্নাথ গভিযা ভাষায় নবাক্ষবী ছন্দে ভাগবতের 

প্ভা৭1 করিয়া! বিখ্যাত হইয়াছেন । গুডিযা ভাষায় 
অন্য কোনও গ্রস্থে অধ্যাত্ুতত্বের এরপ সহন-স্ুন%4 

বিশ্লেষণ নাই। ইহা উৎকলের প্রায় প্রতি গৃহে পঠিত 
হয়। জগন্নাথ পাস ওডিয়! ভাগবত ব্যতীত জারও 

৮খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিযাছিলেন : “কষণ্ভঞ্জি- 

কল্পপতা” 'কৃষ্ণভক্তিকল্পলতাফল',নিত্যগুধুমালা”,উপাস্না- 

৪৩৫ 



জগাই-মাধাই 

শতক”, “প্রেমস্থধাম্ৃঝি', “নিত্যাচাবাধিধীক্ষাসহিতোপাসনা- 
বিধি”, শ্রবাধারসমঞ্জরী' ও জী জগন্নাথচিতান্তোনিধিসবণী? | 
ইহা ছাড়া ওডিয়া ভাষায় চিত 'যোল চৌপদী,, 
“শবাগম ভাগবত, “সখ্সর্গ-বর্ণনা”, “গুগ্িচাবিজে' ও 
“গোশপোকসারোদধাব্া তাহার বরচণাশক্ষির সাক্ষা বহন 
করিতেছে । উপলব্ধ কয়েকখাণি চন্দ্িকা-গ্রস্থে রচয়িহার 
নামোল্লেখ না খাকিপেও বচনাস।দুশ্নে তাহাও জগন্নাথ 
দাসের বিবচিত বপিয়া অনুমান হয ১ যণা-- 'পাধাকৃষ্ণ 
মহামস্ত্রশ্িক1, 'অঞু তচব্রিকী?, শীপাপ্রি-চন্দিকা” 'পূ্শীযুত- 
চন্দ্রিক?। 

জগন্নাথ "াস এশ্বরজ্ঞানমিশ্র তপ্িবি উপাসক ছিলেন। 
বাট খখসর বথসে সমুদ্রতীরবৃতী যে স্বানে আহার দেহাবসান 
ঘটে মেই স্থানে বতমানে 'দাতলহবী মঠ” স্থাপি  হইফাঞে। 

দ্র ঈশ্বর, জগনাথচরিতামুত , সদাশিব মিশ্র, মতিবড 
জগন্নাথ দাপ, পুরী, ১৯২১ ১ চিন্কাথণি আচাষ সম্পাদিত, 
শমগ্ভাগবৃত, প্রধন স্বদ্ধ, ( ইয়িব1), কটক, ১৯৪৩। 

বৈ বণদ[ল পণতর্থ 

জগই-মধাই নব্পের ব্রাঙ্মণ সন্থান ছুই ভাই চৈতত্ত- 
দেবের সমসামবিক | এই অনাচাবী গ মগ্ধপ ভ্রাতৃদ্বযেব 
৩যে নবখীপের পোক সবদা সঙ্গত থাকিত। মুননসান 
শ/লনকর্ডাব অধীনে কোটাস হইযাঁও ঈহার] স্বেজ্ছাসাণী 
ছিলেন। টঠৈতন্দ্বেব নিদেশে নিত্যানন্দ প্র উহাদের 
উদ্ধার কর্দিতে গেলে মাধাই কাহাকে কলপীব কাণ! 
মারিয়। বরপ1ত ঘটান, কি জগাহ অগ্রবোধ কবিঘা 
তাহাকে গ্রঙ্থাব হইতে বিরত কবেশ। চৈতগ্দে ইহাদের 
শান্তি দিতে উদ্যত হইপে নিতাই তাহাকে প্রঠিণিবুত 
করেন। নিভাই-এর মহ দেখি! উভয়ে পরম ভক্ত 
হইলেন। ভীহার! প্রশ্যহ ছুই পক্ষ হবিণাম করিতেন। 
জনমন্ুরের মহ শরীর খাচাইযা বৈষ্ৰ জগাই ও মাধাই 
নবনীপে গঙ্গা একটি ঘাঢ বাধাহয়াছিশেন। ভাহ। 
তাহাদের নামে গ্রসিদ। হইয়াছিল । 

বিসাঁশশ্হি।রা মুমদ।ব 

জটায়ু রাজা দশবথেব প্রিয় বয়স্য এক গৃ (রামায়ণ, 
অরণাকু, ১৪।১,১৪।৩)। ইনি বিশতানশশ অকণের 
দ্বিতীয় পুত্র। মাহার নাম শ্রেণী, সম্পান্ি তাহার অগ্রজ 
(রামায়ণ, ১৪1৩৩ )। রাম, পক্ণ ও সীতার পঞ্চবটী 
অভিমুখে গমনকালে পথে ইহার সহিত সাক্ষাৎকার হয়। 
জটাযু রামচন্্রকে জানাইযাছিলেন যে, এই গহন বনে 
তিনি তাহাদের সহায়ক হইবেন ও সীতাকে রক্ষা করিবেন 

জটিলা-কুটিলা 

(এ ১৪1৩৪ )। সীতাব অপহরণকারী বাঁবণকে জটায়ু 
বাধ। দেন এবং উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। রাবণের 
রথ ও ধন্ত তগ্র হইল, সারথি ও অশ্ব ও নিহত হইল 
(এ ৫১।১৯)। পরিশেষে রাবণ খঙ্গের দ্বাৰা জটাযুর পক্ষ 
ছেদন করিল (এ৫১1৪২)। সীতার অন্বেষণে ব্যাকুল 
রামচণ্ধকে রাব্ণ-কতৃক তাহার অপহরণ সংবাদ দিয়াই 
জটাধু প্রাখত্যাগ করেন (এ ৬৮১৬ )। 

চাত।ণাথ গোম।মী 

জটার দেউল চব্বিশ পরগনা জেলার ধক্ষিণ অ'শে 
মখুরাপুব খানাখ অন্তগত পশ্চিম জঢা পামক গ্রামে অবস্থিত 
একটি প্রাচীন হঞ্কনিমি৬ মন্দিব। মখুবাপুর স্টেশন 
হইতে বাসে ২৫ কিপোমিটার ৬ ১৬ মাইল ) দুরে বায- 
দীঘি, এখানে ঠাকক্ণ নদী পা হইয়া ৬৫ কিলোমিটার 
(৪ মাইপ) দুরে ইহা অবস্থিত। মশিবটি পৃরাস্ত এবং 
আন্রমানিক ৩ মি্টাৰ (১০ %৪) ঢন্স একটি চিপির 
উপ অবশ্িত। শিনশাদ অগ্যাথী ইহ। শিখব বা লেখ 
জাতিব অন্থগতও। মন্দি2াধ 1৩মান উচ্চ ত1 ১৮ খিটাও 
(৬* ঘট), গডগৃই চুপ, প্রত দিকের মাপ তা 
মিটার (১০ কুট ৯» ইঞ্চি )। ১৯০৮ শ্রী উই ফা 
হয। স'ন্ধাবের পুণে গুশীঠ আনোক্চিতে। দেখা হায় 
যে মন্দিরের গাছে কু মন্দিরের গিককতি ফন) এতা 
৪ চৈত্য-গবাক্ষের অলকবণ বিগত তিল । স ধাবেব মলে 
মশ্বিণের পুবঙ্ন কপ অনেব। শে পপির ত পহনাতে | 
'অলংকাবেশ যেটক অপশিই শাছে হাহা সামান£ | 
কবি আছে) মন্দিব্টির অধিদা$-দেবত। ঠিশেন জণেশ্বৰ 
মহাধেব, বওখানে গদ্গৃহে কোন এ াতি তাহ । চৈত্র 
সম্ভ্রািতে মশিবে শিবপুগা হথ ও সক্মুখেব অকলে »ডক 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইযা খাকে। 

দ্র শীহাররগণ বাধ, বাঠালীরৰ হতিহাস, আধীপব, 
কলিক।তভা, ১৩৫৬ বঙ্গাধ ১ £0100141 1২610160006 

4৮026010100] 91069, 1301700] (2/1016, 107 (1৫ 

501-0110110 910 ঠেি2], 79০03, 09100618, 1903 7 

[২,0০১ 15100008064. 137509 ০07 201৫4), 

৬০1. [, [2008৭ 1943, 

হিতশরঞরন স।্তাল 

জটাম্ুর জরাঙ্বর এ 

কুটিল! এাকফেরর ব্রজপীপায় প্রসিদ্ধ মাতা ও 
কান্য । জটিল! বুন্দাবনের অন্তর্গত জাবট গ্রাম-নিবাসী গোল 
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জড়বাদ? 

নামক গোপের পরী ও কৃষ্ণগতপ্রাণা বাপ্রিকার লৌকিক 
স্বামী অভিমন্্য র (আযান ঘোষ ) মাতা । ইনি রূপ- 
গোন্বামী-রচিত শ্রশ্ারাধ।$-গণোদেশ-দীপিকায় (৪৭) 
এঁ পরিশিষ্ট ১৭৪ ) কাকতুপ্য কষ্ণবর্ণ ও মহোদবী বলিয়া 
বণিত হইয়াছেন। ঠিনি নিজ পুত্রেব প্রতি রাধিকার 
চিত্ত আকর্ণণের সর্বদা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ধাধিক। 
যাহাতে কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ নাহন তাহার জন্য তিশি পণিতা, 
কুন্দপ'ত৷ প্রস্ৃতি পার্ণিকার স্থীদের নিকট কার অ2রোধ 
জানান ( কৃধন্দাস কবিরাজ) প্রগোবিন্দলীনামুত ৫1৬৮ )। 
জটিলার কণ্ঠ! কুটিলা গাধিকার শনদিনী। বাধিঝা-চখিভ্রে 
দোষ আবিষ্কার করাই তাহার প্রধান লক্ষা ছিশ। উহ্াব 
কুটিপ মনোঙাবের ছারা খাধিকার কৃষ্ণপ্রেম পরাকাষ্ঠানু 
বিশেষতঃ অভিব্ক্তি ঘটে। 

যণিবা মোৰ 

জড়লার্দ বগ্তবাদ ৬ 

জড়ুবুদ্ধি খুদ্দিব অসম্পূণ বিকাশ। মনঃ-চিকিংশকের 
দিত £4 (কিনিকাপস্ট্যা পয়েন্ট ) দেখিলে 
বালে হয়ঃ একই বরষেব স্বাভাবিক বুদ্দিসম্পন্ধ লোক যে 
কাদগুলি সাধারণভাবে সম্পাদন করিতে পারে জডগুদি 
লোক তাহ সেহবপে পারে না। লজ জড়বুগি ব্যক্তি 
বয়ঃঞমা$মায়ী পরিপক্ধ তা-সাভে, শিক্ষণে এব সামালিক 
প্রয়োজন-দাঁণিত সমন্বয়-সাধনে অসমর্থ হয়। দোহিক বয়সের 
অগুপাত্তে মানধিক বষস না বাড়াব দরুন সমবয়ঞ প্বাভাবিক 
বুদ্দিন্গন্ন বাপ্তিদের তৃপনায় ইহাগা পিছাইয়া খাকে। 
পূণধয়গ্ক জড়পুদ্ধি ব্যক্তির মাণমিক বধ্ম * হইজে ১২-এর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং বুদাঙ্ক (আহ. কিউ.) হয় 
৭০-এব্ নিয়ে। ক্ষেববিশেষে খুদ্দিন্যনতার সহিত দৈহিক 
বিকলাঙ্গ তাগ9 সম্বন্ধ দেখা যায়। মানসিক গোগী বা উদ্মাদ 
হইতে ইহারা ঘতগ্র) মানগিক বোগাব বুঝি স্বাভাবিক 
বিকাশশাভের পরে কাবণবিশেষে বিনষ্ট হয়; অন্যপক্ষে 
জড়পুদ্ধি ব্যক্তি বুদ্ধি বিকাশলাভের পথে জড়ত্বপ্রাপ্তিহেতু 
কখনই স্বাভাবি+ মানে উন্নীত &য় না । বংশগতি অথবা 
পারিপাশ্বিক অবস্থাজণিত কোনও ব্যাথাত অথবা উতয়ব্ধি 
কারণে এবং আপাঙততঃ অঙ্ঞাত কোনও কারণেও বুখ্ির 
এইরূপ জড়ত্ব ঘটে। বুঙ্ধাক্কের তারতম্য ও উতার সহিত 
ব্যবহারগণ্ কয়েকটি লক্ষণ যুক্ত করিয়া জড়বুি ব্যক্তিদের 
প্রধানত: তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যখ। : ১, মৃদু জড় 
২, মধ্য জড় ৩, পূর্ণ জড়। ইহাদের বুদ্ধ্যস্কের সীমা যথা 
মু জড় ৫*-৬৯$ মধ্য জড় ২০-৪৯ এবং পূর্ণ জড় *-১৪। 
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সবিমল দেব 

জড়-ভরত ভগবান খসভের জ্োষ্টপুত্র রাজধি শরত। 
পরিণত পয়সে ভরত ন্গ্যাম-ধর্ধ আবলন্ন করিয়া তপশ্চার 
জগ্য হণিক্েনে গমন করেন এব এক মৃতমাতৃক হপ্রিণ- 
শিশু স্েহে আব £ন। এই হরিণশিশ্বই তাহার ধ্যান- 
ভগন হইয়। দাড়ার | মৃত্যকালেও এহ হরিণশ্শুর কথা 
ভাবিতে ভাবিতে দেই "যাগ করার ফলে পরজন্মে তিনি 
মুগশবীন প্রাপ্ত হন। মুগলন্মে পৃধজন্মেগ স্থৃতি জাগরূক 
থরকার মৃগীভৃত ৬ণত 'মাম্কর্ষের ফলাফল চিন্তা কগিযা 
স্ঘত ও অধঙ্গ হশ। মুগদেহ ত্যাগ করার পর তিনি 
বিগ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন এপ যাহাতে আর কর্মবন্ধ 
হইতে ন1 হয় তাহার জগ্ত বাভিরে নিজেকে জডবৎ 
দেখাইতেন। জডত্ব গুকাশ করার জন্তু তিনি জড-ভরত 
শামে পরিচিত হণ। ভ্রাঠগণ তাহাকে জডমতি বিবেচন। 
কির] ্টাহার প্রতি উপেক্ষা হদশনপবরক তাহাকে ক্ষেতেব 
কদমমর্নাদি কাযে শিমু করেন। ভরত সঞ্চিত 
াহাহ কবিতেন এবং যদৃচ্ছাপঞ্ধ আহাধে পরিতপ্ত 
থাঁকিতেন। 

একদিন সিন্ুসৌবীরপতি বভগখ শিবিকাবোহণে 
যাইতেছিপেন। ভরতকে স্থুল ও বলিষ্ঠ দেখি] তাহাকে 
শিখিকা-বহনের জন্য শিমুক্ষ কবেন। ভরত জীবহিংমা- 
ভয়ে স্যত পদক্ষেপে শিবিকা বহন করিতে থাকিলে 
শিপিকার গণি পুনংপুনঃ ব্যাহত হয়। ইহাতে ক্রু বাদ 
পরিশেষে ভবতকে দৃগুভয় দেখান। তখন ভবত ঈষৎ হাস্য 
করিয়া রহুগণেও গ্রতোকটি কথা অব্শম্থনে আখ-উপদেশ 
দিপেন। এই প্রতান্তর সুগভীর তবে পবিপুণ। জ্ঞাণী 
রগ্ছগণ ত'হাকে ব্রঙ্গজ্ঞ বলিয়া! জানিতে পাবেন এবং শিবিকা 
হইতে নামিয়া ভরতের পদ্দতলে পতিত হইয়া ক্ষমা 
প্রাথনা করেন। 

জর শ্রীমগ্কাগবত, ৭ম ক্বন্দ, ৭-১৩ অধ্যা ? বিষুপুরাণ, ২য় 
অংশ, ১৩-১৬ অধ্যায়। 

জীহ্বীকুমাৰ বব 



জনক 

জনক ম্িবিলা অধিপতি) বিদ্বান, বিছ্যোৎ্সাহী, 
ব্র্মবিদ্, বাজনি, জীবন্ুক্ষ মহাপুরুষ । 

রাজধি জনক নিংস্গৃচ হুইয়া রাজ)শাসণ কবিতেন। 
সা্খ্যাচাষ পঞ্চশিখ খাভধির শান্বগ/। তাহার প্রসাদেই 
রাজি ছিন্স*শ্য হন ( মহাভাবত, শান্তি, ৩২০।২৫ )। 

ব্যাসদেবের নিদেশে পুব আবর্দেব মিথিলাষ গিষ। 
রাজধির নিকও হইনে মোক্ষশাস্ত্রেণ ৩খজান লাত কবেন 
(শান্তি, ৩৫তম অধ্যায় )। মহধি যাঞ্বক্ধ্য প্রমুখ মহা- 
পুরুষগণও ব্রদ্দতত্ব আলোটনাপ নিমিন্ধ এই বানধির 
সভায় গ্রাযই সনবেতি হইতেন। রাজধিব অপন্যমাধাবণ 
দানশীল তাও পৃইদ1রশ।কোপানষদে প্যও আছে। বনচারিণা 
স্থলভার অহিও পাজ্বির মোর্গওত-আলোচনাণ প্রণ্টি 
অতি মুপ্যবান (শান্ত, ৩২০৩ম অব্য।খ )। 

১ঠ*শম ৮811 

জনতত্ব লোকদমিব মধখ্যাগত এবং গুকৃঠিগত 
পবিখতনের স্বকপ, কারণ ৪ ঘশাফ1র গবেধাাহ 
জনওতবের উদ্দেশা। উন্নত আদমশুাবেব উপব হ৮। 
বিশেষ াবে গুতিঠিত হইলেন উহার হাথ লক্ষ্য পোক- 
গণণাকে অতিঞম করিঘা। অনসনষ্টিখ বিবহ্নর সহিত 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক মহাাবব নেব বিব্ধি কাক পণ 
সম্পর্কের অহপন্ধান। এই উদ্দেশে এক দিকে মানবের 
প্রজনন শঞ্িৰ এবং এ শগত গরণাধিকাধেশ বেজ্ঞাণিক 
বিচার প্রষোজন ১ 'অপব দিকে মোট 'জন্স খ্যাত সহিও 
বছবিধ পারুতিক, ভৌগেলিক, সামাজিক, ধম্ীব, খাজ- 
নৈতিক ও অর্থ শৈঙক বিবওনেব সম্পর্ব ( প্রঠ্েক দেশের 
তথা সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেষিতে ) নি করা আবহক | 
বলা বাৎুলা, এরূপ মর্বঠোচ্খী জনতত্বের গাজিও এন্মগ্ধান 
হয় ণাভ, যদিও জাতিলঘেব এব এ ৭১ ডব্লিউ 
এইচ ৪১ ইউনেক্কো হতাদি সংস্থার অধীনে বু প্রকার 
তথ্যান্গদ্্ধান চলিতেছে এব আখুনিক প্িতপিগেব 
গবেষণা নানা প্রকার আশিক সন্বক্ষেব পরিচয পাল্লা 
যাইতেছে। 

সুপ্রাচীন কাশ ₹ইাতই জনন্ধ ও জননিয়ন্বণ সম্পকে 
বহুবিধ চিন্তা ও ধমীয বিধি নিষেধের উত্পন্তি হইয়াছে। 
গ্রজাবুদ্দি সম্পর্কে বৈদিক আর্ধগণের আগ্রহে আমরা 
পরবতী লোফবলবাদের পূবাভাস পাই । অন্ন্গপভাবে গ্রীক 
দার্শনিক প্লাতো ৪ আরিস্তেতলের জনাশয়ন্থণ-সম্পকিত 
চিন্তায় আধুনিক জনণিয়ন্্ণবাদের ছায়াও পক্ষ্য করা যাএ। 
এতদ্বযতীত প্রাচীন এবং বতমানের অনেক অসভ্য-সমাজে 
নানা প্রকার ধর্মীয় ও আচারভিত্তিক জন্মনিয়ন্ত্ণ-ব্যবস্থার 

৪৩৮ 

জনতব 

মাধামে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার মমতা রক্ষা করা 
চেষ্টা দেখা যায । বোমক শাম্সাজ্যবাদের সম্প্রসারণের 
যুগে লোকখপবাদ প্রাধান্ত পা এবং সমাট আগুগ্তস-এর 
আইনে সরকাবি স্বীকৃতি পাত কবে। মধ্যযুগোত্তর কালে 
ইগবোপে জাতিগাষ্য খাবস্থাব অগ?ু)খানের সময় পোকবল- 
বাদ প্ুণবার গ্রাধান্ পাও করে। কিন্ত কারথানাভিত্তিক 
ধনতঙ্বের উদবের পরে চাহিধার “অতিরিক্ত? জনসংখ্যা 
এব গণদাখিখে।র পবিপ্রেশিতে জশ্মনিষঙ্ষণবাদের 
আলোচনা শুপ্ধ হয ণধ, এই মঙের অবসান ঘটে। এই 

মতবাদের প্রধান প্রবও1 হইলেন পাত্রী মল্থম ( ১৭৬৬- 
১৮৩৪ গ্রী)। 

১৭৭৮ শ্রীগাধে মণ্থন তাহাব বিখ্যাত জনও তধিষধক 

গুবনা? বাণ করেন । হাব মুল প্রতিপাগ্ধ ছিপ 
এইরূপ ক. যেহেতু জনসখ্যাণ স্বাভাবিক খুশি থঠে 
সমান্পা মা (যখা ১১২১, ৪) ৮১১৬ ) শ্রেখতে কিন্ধ 
ক্রমশাসমান প্রাশ্দানের নিষমাবীনে খাগ্যাত্গাপন বাডে 

সমগ্র (যয ১, ২১ ৩, ৪১ ৫ ) তএণাকে, তেহেত 
শীনু5 জণসখাা খাগ্ভসবনরাহের ঠাপা হো বিগ হুইযা 

পডে যাঁঁপা খ, শাহদের বু শগ্রনুণ চটি সখম 
(শিবারশা এক পতিবলা। 0 ৪*মখ্যাব ন্যাকা? 
ধুকে নবন্ধণ করে যাদ তাও চিন্তাণাশ মামী 
প্রটেঠা জনস খাবুর্িক বোব করিত অঙ্গ ইক বে 
গ প্ুপতিদেবী ৭ টুর) মঙ্জাশা, মহাজন) এল) 
ইত্যার্ধ দুখপদনক ৭৭ (পিছিটত?  ছটিবদ্ধাব 
মাধমে জপস খা। ও খাছোজণ দানব মা এম" স্বাপন 
করেন। মপ্থস যদি” প্রান্ধাটর খিতীয কানে 
শনিবারণা রক 'নৈঠিক সযম এ ৬পঝোগতা দীকার 

কবিখাছিশেন) ভ4াপি গক্রুতপক্ষে শননাধারাশব ঘুখে হদশা 

এ দারিদাকে মশশ্বান্থাবী ৪ অপ্রতিবা ।মনে বখিতেশ। 
মণ্থসেব মণেব বিবখ্ে গ্রণান যুঝিগুলি এহবৰপ. 

ক ডৎপাদণে মাঠষের ঠমিকাকে মল্খধস অবহেলা 
করিগাছিলেন ১» ইহ! এনবর্ববান প্রত্পানের অগুধুশ 
খ,. শিল্পশিগব ও বৃষিবিগ্ব যে অভ্াবশীয পরিখঙন 
আধিত করিয়াছে মল্থস তাহা বুবিতে পারেন নাই, 
বিজ্ঞান ও প্রধুক্কিনি্যার উন্নতির ফলে উৎপাদন-সন্ঠাবনার 
বিপুল বুদ্ধি খটিখাছে এব অধিকা'শ পাশ্চান্তা দেশে 
জীবনযাত্রা মান দ্রুত বুগ্ছি পাইয়াছে গ. ছুংখ-ছদশ! 
নয় বরং অবস্থা উন্নতিই মান্যকে পরিবাধ-নিয়ন্থণে 
প্রণোদিত করে। মল্থমের কালে তাহার প্রধান 
প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন উইপিয়াম গড্উইণ (১৭৫৬-১৮৩৬ আ্ী)। 
গভ্উইনের বক্তব্য ছিল এই যে, দ্রুত বংশবৃদ্ধি নয়, 



জনতত্ব 

সামাজিক-মর্থ নৈতিক ব্যবস্থার দৌধ-ক্রটিই নির্ধন'্ভার 
কারণ এব এইগুপিব প্রতিকার হছইপে প্রজলন-হারের 
হাস বিপাই ধাবিদ্র্া দূর হইতে পারে। কার্ণ মার্ক সের 
জনতত্বও ছিপ গড্উইনের অগ্ররূপ। মার্ক সীয় তান্বকের! 
খলেন যে, চাহিদার “অতিথিক্ত জনস্খ্য| ধনতান্ত্রিক 
সমাজেরই পক্ষণ ১ মমাজতান্থিক সমাদে উৎপদনশক্ির 
বিকাশ অবিরাম ও শ্রমের চাহিদা অমীম খপিযা উচ্চ 
হারে জনসংখ্যাবুথি কোনও সমগ্যার হট করে না। 
অধিকাংশ আপুণিক জনতঠন্ববিদের মতে মল্ণস নানা ভুল 
কখিশেও তাহার জনওবে কিছু সত্যাংশ আঙে এব, 
তাহ সমপামযিক কালে সিহপ, ভারত প্রতি দেশের 
জনল*খা| সমস্তাকে বুঝিতে সাহায্য রে। 

উপবিংশ শঙকের শেন ভাগে এবং বিশ শঙকেন 

পূব ভাগে উওবোপে জনসংখ্যা বুদ্ধির গতি যথেষ্ট হাস 
পাওয়া মল্থসায় মত সামখিক তাবে অবঙ্গাত হয। এ 
সমস কাণ সঞ্চার (0211--9৭011101 ) প্রমথ কয়েক- 
জন উপঘুক্ত জনস খ্যান্ব (অপটিলাস খিগুবি 'আ 

পপুলেশনা? ) প্রতিপাদণ করেন। এই তবু অন্সাবে 
দেশেব প্রানী ঠক ৪ অথ নৈতিক সম্পদ এব* বিজ্ঞান ৪ 
শি্গাপাপস্থার আগণা25 যে শনমংখা মাথাশক় বো 
মায় দেখ হাহাহ সংশ্রেগ। ছনসখ্যা হহাএ অধিক 
১5শে ঘ.। জনবাুশয এব কম হলে খটে জনন্বননতা | 

বিশ শওকেব মধ) ভাগের পণ হইতে অন্তত ধেশ- 

সমৃছে পেদেশিক সাহাযাঞ্মাদর কুঞ্জ উন্নত চিবিত্ম| 
বিষ্ঞার ধহুশ প্রসারের মলে এপব দেশে মুড়াহাব কিয়া 
যাণ্ডখাখ গরনস-খ্যা মহস। ত্রুত্গতিতে বাড়িতেছে। হহাপই 

পরিগ্রের্দিতে শবা মল্খমীয মতে | উদ্দব হহযাছে। জন্ম 
নিয়গ্রণ ব্তিবেকে আক উন্নতির আঅমস্তাবাত। এই 

মতবাদের প্রধান প্রতিপাছ্ঘ। 
সংখ্যা ণব্িক জনতত্ব হতে 'শামরা জানি মে 

মোটামুটি এাবে মর্থ নৈতিক উন্নতির পৃবে জনসখ্যাব অঙি- 
বুদ্ধির প্রতিবন্ধন উচ্চ জন্ম & মুহ্রাহারের মাধামে সাধিত 
হয়। অর্থনৈতিক উন্নতিব প্রথম স্তরে জনন্বাস্থ্য এবং 
চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কেবল মুঠাহাবের হাম 
হয়। এই স্তরে অর্ধোন্নত দেশ গুলিতে 'জনসংখ্যা-বস্ফো বণ? 
ঘটে এবং খাগ্যমংকণের পরিস্থিতিতে মল্খসের সতরথাণী 
তাখ্পধপূর্ণ হভযা ওঠে । কিন্ত দ্বিতীর স্তরে নন্মহার হাস 

পায় এবং সমথে উভয়েই নিম্মমান লাভ করিয়া পুনধাব 
সামাস্থিতির হৃষ্টি করে। এজন্য নব্য মল্থস্বাদের নৈরাাময 
চিত্রটি অনেকের কাছে অগ্রাহ হয়। 

তবে ইহা অনম্বীকার্ধ যে জন্মণিয়ন্থণ করিতে পারলে 

জনমত 

অনেক ক্ষেত্রেই আধিক উন্নতির পথ স্মম হয় ("আর্থিক 
উন্নতি" দ্)। ইহা ভিন্ন একশ্রেণীর সখ্যাহাব্বিকগণ 
ভেরুহুল্ষ্ট (৬০11)150) ৪ কেৎলে (0305060)-র 
মত অনুসরণ কবিথা গনসংখ্যা-বখ্ব গাশিতিক (পজিট্টিক) 
স্থত্র মাবিষ্কার করিয়াছেন খলির়া দাবি কবেন। জনসতথ্যা 
অতিমানবীয় শল্তিব ছারা নিমদ্ট্রিত, ইহ] না মানিলে 
এ মত থাকার করা কঠিন। তবে হহাদের আালোচপায় 
জনতবেপ সংখ্যাতাত্বিক ধিক সমু হইযা ৬952 । 
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হম্বুনানন্দ দস 

জনমত গণতদ্ধেধ প্রসাবেব সঙ্গে দেশ শাসনসন্থক্ষে 
জনচেঙনাব পর্িবঙন ঘটিযাছে এব শাসনবাবস্ধাকে 
সনাষ্টে সামগ্রিক কপ্যাণের উপাযক্পে এব গণ ইচ্ছাৰ 
বাহককপে বেখা হহতেছে | বঙ্মানে শালকবুন্দ জন 
সাধাবণের পেবকমার, প্রচ শাহ ভাগ্রত জনম হই এই 
ধাবণা পরিবঙওনের কাবণ। গণতগকে এইজগ্তই শনমত- 
নিখকিত শাসণবাবন্থা বলা হহমা “কে । 

কিন্ত জনমতেল বৈশিষ্ট্য 9 গ্ররুত লঙ্গণসম্থন্ধে পা- 
বিচ্গানীদেখ মধ্য যথেঞ্ মতভেদ আছ । 

এই 'আলোচনাথ যে সকপণ গুাৰ মন্তুখীন হইতে হয 

তাহা এই যে, ইহ কি নসংখার আধকান্্র মত 
অখবা মুমত্্তিসম্প্ন গ্রভাবশাশা সধ্যালখর মত) 
শাস্কগোগার প্রঙাবিঠ মৃত অখবা ধিরে বীগোঈীর মত? 
কোন্টি প্রকৃত জনমত তাহাব ম্থর্থ গুতিধলক নিয় 
করা সহজ নহে । অনেক মতই শান্তি, ছুর্বলতা, কুসংস্কার, 
গৌোডাম ও সংবাধ-পরের মতামত গতিতিএ এক বিরাট 
সংমিএণ। মুষ্টমেষ পৌকেরই কঠিন বিষঘ-সম্পর্ষে 
জ্ঞাণ বা চিন্তা করিবাব অবকাশ থাকে, অধিকাংশ 
পোকই অন্যের কল্পি» 'আদশকে অনুসরণ করে বা গ্রহণ 
করে। জনমতের স্থাযিত্ব বাজনৈতিক নেতাদের জান ৪ 
নিঃশ্বার্থতার উপবৰ শিভবশীল। প্রকৃত জনমত হইল 
সর্বসাধারণের কপ্যাণেব আদর্শে অন্রগাণিত স'খাগরিঙ্গের 
যুক্তিপূর্ণ ও সচেতন মত। কিন্কু সংখ্যাগরিষ্ঠের মত 
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জনমত 

হইলেই তাঁং! জনমত বলিষা গণা হইবে না যদিনা 
খ্যালঘিষ্ঠ তাহ! স্বেচ্ছায় মোটামটি মানিযা লয-_- ভয়ে 

অথব। নিপীডনে নহে । সখ্যাগরি্গ এবং সংখা।লঘিষ্টেব 
মতের সম্পূর্ণ একা যে ঘটিবেই তাহার কোনও স্থিরতা 
নাই, মৌলিক বাপার গ্ুলিব সঙ্ন্ধে মঙের একা থাকিলেই 
জনমত গঠিত হইতে পারে এবং এই একা তখনই থাকিতে 
পারে যখন সংখ্যাগবিষ্ঠের মার্শ সামগ্রিকফপে জনগণেব 
কল্যাশেব সহিত সংলগ্ন হয । 

দেশের অথ নৈতিক কাঠামো, বাষ্ট্রবাবস্থা ও সাংস্কৃতিক 
উন্নতিব স্তবভেদে বিভিন্ন দেশে জনমত বিভিন্ন মানাখ 
প্রভাব বিস্তাব কবে। শুধু সংবিবানগত মঙ-প্রকাশের 
শ্বাধীনতাই প্রকৃত জনম গঠনের কোনন শত নয়। 
রাজনৈতিক স্বানীনতার সহিত অথ নৈতিক দ্বাধীন ঠা না 
থাকিলে সষ্ট জন্যত-গঠন সম্ভব নহে। অধ্যাপক লাখি 
বলিয়াছেন যে বৈধম্যমূলঞ্চ সমালবাবস্থায জনমত তাহাব 
নৈতিক মুণা হারাইণা ফেলে, সমাজে উপযুক্ত শিক্ষার 
প্রমানও জনমত গঠনের জঙ্ঠ গ্রযোদনীয়। 

বর্তমানে গণতান্ত্রিক মবকাব জনমত শু করেন এবং 
নিযস্বণ করেন। জনমত-শিয়ন্বিত সরক।বেই জনগণের 
ধ্যান-ধারণা আশা-আকাজ্ষা গ্রঠফিণিত হয এব জাগ্রত 
জনমনের ছাবাই ধৈবাচাবেব প্রবণতা কদ্ধ হইতে পাবে। 
জনমত কতটা স্চিন্থিত, সুগঠিত এব সরকারীনীতি- 
নিষঙ্গণে কার্ধকব তাহার উপর গণতন্থেব সার্থকতা সম্পর 
রূপে নিভরণশীল। 

একটি পাষ্টে জনমত গডিয। ওঠার বিতিন্ন মাধায 
রহিয়াছে ১ যেমন - মুধাযন্ছ। চলচ্চিব)। বেতার শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান, মভ।-সমিতি, বাগচনৈতিকদন ও আহন সভা। 

জনমত-গঠনে মুদাযন্ের দান অপরিসীম | সেইজন্য 
মুদ্রাযস্ত্ের স্বাধীনতা অত্যন্ত আবশ্টক | 

চলচ্চিরর ও বেতার মুদ্রাযক্কের পরিপূ্রকব্ূপে কায 
করে। অশির্ষিত জনসাধারণের মধ্য সংবাদপত্র চল; 
চপচ্চিত্র ও বেতার সেখানে সক্রিয় শঞ্চি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
ভবিষৎ নাগপিকদের বিভিন্ন আদর্শে গডিযা তোলে। 
সভা-সমিতির ছারাও জনসাধারণকে সমাজ-জীবনেব 
বিভিন্ন সমশ্তাসম্পকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা কর] হম, 
যাহার ফলে জনমত গঠন সহজ হয়। বাষ্টনৈতিক দলগ্রপি 
নির্বাচনে জয়লাভ করিবার উদ্দেশ্যে শিজেদেব আদর্শবাদ 
জনসাধাপণের মধ্যে প্রচাব করিয়া জনমত গঠনেব মাধাম 
হুইয়া দাডায়। বর্তমান যুগে আইন সভায় সরকারি দল 
এবং বিরোধী দলের বিতর্ক, সমালোচনা এবং প্রো বরের 
মাধ্যমেও জনমত প্রভাবিত হয়। এইবপ বিভিন্ন উপায়ের 

জনসংখ্যা 

মাধ্যমে জনমত গঠিত ও গ্রতিফলিত হয়। তবে বর্তমান 
যুগে গতিখল এবং জনম তগঠনকাবী যে কোনও মাধ্াযমকেই 
জনমতের সদী-পর্িবতমান গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিযা 
পথনির্দেশ দিতে হয যাহাতে প্র্ণতই জনমত-শিষস্থিত যথার্থ 
গণতন্থ স্থগ্রতিষিত হয। 

দ্র 4& ৬.105০০৮, 1,080 8. 7110110 001110% 77 

12101170,1,0100017, 1914; ৬৬. 111)010091)0, 

[১1170 9017710136৬ 5০], 1922, 

রাণী মুঙপাধ্যায 

জনমেজয় তূতীঘ পাণ্তব মর্জনেব প্রপৌত্র ৪ পবীক্ষিতেব 
পুন্ন। তক্ষক উতঙ্কেথ বুল অপহরণ বরাষ তথ্প্রতি ক্রুদ্ধ 
উওস্কের মুখে একদিন তক্ষক দংশনে পিতা পবীক্গিতের 
প্রাণ গ্যাগেখ বৃন্তাপ্ত অবগন হইয়া এ ঘনমেজয তক্ষক্সত 
সর্পকুন ধ্ব সেব জন্য সপসত্র অনুষ্ঠানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। 

ঘজেণ প্রথমে খব্বিগ গণেব মঙ্ধলে বন্ধ সপ যজ্জাশ্রিতে 
দেহত্যাগ কাপ পরব শেষ দিকে প্রেববাল ইল্সেৰ আশ্রিত 
৪ বাজাব প্রর্থাণ শণ তক্ষক ই সহিত সঙ্গাসিব 
সমীপব শী হইনে, ই সই ২জ। দেখিনা আত মনেশর্গে 
টিধিণ গেচ।শ এব তক্কমগ্াণাঠ ও হঙবা অভগানিব দিকে 
আক হহতে থাক্িপি। “ই সমথে জবৎকাক ৪ শাগবন্তা 
মনলাব পর 'ন্সীক গনি জণখেদষের নিকট সঞ্নিনুটি 
বর প্রার্থনা করিলেন এব" গাজা ভাহাকে বধগানে প্রাহজা 
বদ্ধ থাকাঘ খখিণ ও ব্রাশ গণের »মমঠিণমে লপধজ্ঞ 
নিবৃ হইলে ওক্ষতের হণ বক্ষা পাষ। হভার পণ গনমেজখ 
বাসশিগ্য বৈশম্প।যনের শিক ব্যাশ খচিত মহা খারত শুর 
করেন। 

দ্র মন্তাএারত, আদি পর্ব। 
5 খু$ ৬পু 

জনসংখ্যা পৃথিবীতে মান্তষের আবিভাব যখনই হউক পা 
কেন, ইহু| নিঃল"শয়ে প্রমাণিত হইথাছে যে ১ লক্ষ বত্মর 
অ।গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাগষের অপ্তিত্ব ছিপ এবং 
তখন মাগষেণ সংখা খুবই অল্প ছিল। প্রাগৈতিহামিক 
বববতার যুগে মানুষের বংশবুদ্ধি খুব কম হারে হইত। 
মাতষের ব'শবুদ্ধির হার যদি প্রতি দশকে হাজার করা 
২ ধরি "সার এই হার বরাবর ১ পক্ষ ব্সর ধবিয1! ছিল 
ধরি, তাহা হইলে ২৫ জন হইতে পৃথিবীর জনলমষ্টি ২৫% 
কোটিতে পরিণত হইবে। জনদংখ্যা কখন বাডিয়াছে, 
কখনও কমিয়াছে। মান্য ষ্খন চাষ-নাস জানিত না, 

পশুপালন করিতে শেখে নাই, তখন কোবাব (80০০৮০1) 
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জনসংখা। 

সিদ্ধাপ্ত করিয়াছেন যে প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে (৩৯ 
বর্গ মাইল ) শিকাপ পু ফ্লপাকড পাওয়া যায় এমন স্থানে 
৮ হইতে ১৬ জন লোক ছিল। সভাশাএ একপ স্তরে 
মান্য যখন ছিল, তখন সা পৃথিবীতে জণস'খ্যা ২৫-৩০ 
লক্ষের বেশি হইতে পারে না, ছিল আবও কম। 
্ীষ্টপূৰ ১০০০০ বৎসর পুরে স্থানে গ্কানে, ঘেমন মিশরে, 
ইরাকে এ ভারতে, সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছে ও 
জনবসতি বাড়িয়াছে। নব্যপ্রশ্তব যুগেব গ্রাম ৭/৮-ঘর 
লোক লইয়া, আবার কোথাও কোথা ২৫1৩৫-ঘরু 
পোক লইয়া হইঠ5। গঙন চাইল্ড লিখিয়াছেন যে 

প্রত্বপ্রস্তর যুগ 'ঘপেক্ষা পবধশী যুগে ৫গ্রণ পেশি 
মাঞষেব হাঙ পাঞ্গা গিধাছে। অথচ মধানুগেব স্থিতি 
কাশ পুর যুগেব এক-পঞ্গমা শমাহ। সভ্যতার উন্নতি 
ও বিস্তৃতিণ সঠিত জনসংখ্যা এই হাবে বাডিতঠেছিল 
বশিম। মনে হম। প্রাচীণ মিশবে (আগুমানিক ২৫০০ 
খ্রা্টপূবাৰে ) যখন খুফধর পিবামিভ নিমিত হঘ, 'তখন 
পিরামিডের কাধের জন্য ৪ পক্ষ পোক ১৭ বহসব ধরিযি। 
খাটিমাছিল। হহ] হইতে মিশবে খন কঠ বেশি লোক 

ছিল শীহার একট আশান্দ পাণ্যা যাইতে পাবে। 
সিক্ধ-সভ্যুতা ৫১৮০৭৭ ০ পর্গ কিশপোখিটার (১০০০০ 
পগী মাহন) জুডিযাও ইাব শতকরা দশ ভাগ জমিতে 
যদি চাষ হহম়া! থাকে) তাহা হহলে এক কথায ৫০ 
লক্ষ লোক হয়। 

বেশক (1)01001)) ঠিমাব করিয়া দেখাইযাছেন যে 
শিব ব্মগান্টসের মুহাক্জাপে (১৪ খা) বোমক সামান্ের 
বিস্তৃতি ছিশ প্রা ৩৩১৭০০০ বগ কিলোমিটার (১৩ পঙ্গ 
বগ মাইপ) এপং জনস"খা! ছিপ সাছে পাচ কোটি। 
পববশী দুই শঠ বখ্মরে বুদ্ধি পাইছ।া শম্বাট মার্কা 
'আউবেশিযসের মুভ্রাকালে (১৮ শী) হইযাছিল ১৫ 
কোটি । শাহাব পব আবাব কমিয়। যাণ। চীন 
দেশেব ঠিসান অন্যাধী ২ শ্ীষ্টাৰে জনসখা। ছিল 
৬ কোটি, ১৫৬ ্রীষ্টারঙ্জে কমিশ্না হয ৫ কোটি। 
্ীষ্টপূৰব ৩২০ অন্দে ভাববর্ষে জনস২খা] ছিণ ১৮ 
কোটি । বিভিন্ন দেশের কিছু কিড়ু জনমংখা আন্দাজ 
করিতে পারিলেও সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা আন্দাজ করা 
সম্ভব নয়। 

১৬৫০ গ্রীষ্টান্দে পৃথিবীর লপোকনংখা! ৪৭ কোটি, অন্য 
হিসাবে ৫৪৫ কোটি হহয়াছে। ৩৫০ বসবে তিন গ্রণ 
বাড়িয়াছে। এই হিপাবের পার্কোর প্রধান কাধণ, 
পৃথিবীর একটা বিস্তৃত অশে এমন কি বঙমান যুগে ১৯০০ 
্রষ্টান্বে আদৌ সেন্সাস হয় নাই । 

ভা ৩1৫৬ 

জনমংখা। 

জাতিম'ঘেব হিনা?ৰ পধিবীব জননংগা। 

বংসর শনসংখ্া। | কোটি 

১৯২০ গ্রা ১৮৩৪ 

১৯৩০ গ্রী ২০০"৮ 

১৯৪০ গ্থী ২১১*৬ 

১৯৫০ থ্রী ২৪০১ 

১৪৬২ গ্্ৰ ৩১৮ 

জনসণখ্যা ৪০ বৎসরে দেডগ্রণের উপর বাডিয়াছে ১ আম্র- 
বুদ্ধিব হাবও বাড়িতেছে। এইভাবে জনস*খ্য! বাড়িতে 
থাকিলে আগামী দুই-তিন শন বসবে ছু পু্গে মানুষের 
দাডাহবার স্থান থাকিবে না। তবে আাশা হয যে বুদ্গিব 
হার বরাবর এইবপ থাকিবে না। 

ভাবতবর্ম বরান্ধই জনবহুশ দেশ বলিযা খ্যাত। 
খাষ্টরের বসব পর্বে মিন্ধ-সভাতার কাল) এ 
সভা'ভার এলাকায় ৭০1৮০টি শহরু আবিষ্কত হইযাছে ; 
ছুইটি রাজধানী হবপ্পা 9 মহেঞ্জো দডে। প্হবে যথাক্রমে 
৩৭০০০ ৪ ৩৩৫০০ ভ্রন লোক বাদ ববি, এইকবপ অন্ঠমাণ 
কর] হয। গ্রীক ইতিহাসবেন্নী হেরোদোতস (৪৮৫-৪২০ 
্রাঈপুব ) লিখিযাছেন যে পথিবীর মধ্যে ভারশপর্ম জন- 
বল, পাঞ্াৰ হইতে মিশর ৭ রোম পর্যন্ত বিভ্তৃত 
পারস্য সামানছোর এক তু শীয়াংশ রাজন্ব কেবল পাঞ্জাব 
হইতেই অজিত হয়। খ্রাবো (90910, ৬৭-২৪ খ্র্টপুব ) 
লিখিয়াছেন যে পাঞ্জাবে ঝিলম ও বিয়াম নদের মধ্ো 
৫০০০ শহর স্মাছে এবং প্রতোকটি গ্রীসের ক্রিয়স (01109) 
শহর অপেক্ষা বড খলিষা কথিন তম ১ কিছ তাহার মতে 
ইহা অভিশযোক্তি। ওভোক শহরে গড়ে ১০০৭ লোক 
ধরিলে এই অঞ্চলে ৫* লক্ষ লোক হয _ এ** ১৮৮১ খ্ীইটাবে 
এই অঞ্চলে ছিল ৫৭ শক্স লোক। এ সময়ে ভারতবধের 
জনসংখা। ৬০০ হইতে ৭০ লর্খ। মৌষ চন্তরপ্তপ্তের 
( ৩২৪-৩০০ খ্রষ্টপূব ) সময়ে জনসখা। ১৮৬০ পক্ষ । 

অশোকের (২৭৩-১৩২ খ্রাছপুপ ) সমযে জনমণখ্যা ১:০০ 

হইতে ১৪০০ লন্গ ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। 

আকবরের সমসামারক হতিহাসবেন্তা ফেবিশ তা বলেন, 
মুলমান আক্রমণ আরস্ হইবার প্রাঙ্গাপে ভাগতবধেব 
জনসংখা! ৬০ কোটি ছিপ। কিন্তু তিনি এই উক্তির 
সমথক কোন ৪ গুরমাণ উপস্কাপিঞ করেন নাহ । আমবা 
আাহার তিনগুণ ভুপ হইয়াছে খপিধা যর্দি আগ্রমানিক 
১০০০ খ্রীষ্টাব্দে ২০ কোটি পোক ছিল ধবি, তাহা হইলেও 
দেখা যায় যে পরবর্তী ৬০* বৎসরে জনমংখা। বুদ্ধিপ্রাথ 
না হইয়া কমিয়া গিয়াছিশ। মোবল্যাগু সাহেবের মতে 

আকবরেব মৃত্যুকালে (১৬০৫ শ্বা) জনসংখ্যা ১০ কোটি 

৬১০০৩ 

৪৪১ 



জননংখ্যা 

ছিণ, কাহারও কাহারও মতে এই সময়ে জনসংখা। 
১১ কেটি বা ১২ কোটি ছিল। 

১০০০ হুইতে ১৬০০ শ্রীষ্ট।ব পথন্ক জনস"খ) কমিবার 
যাথষ্ট হেতু আছে। স্ুুশশান মামুদ ১৭বার ভাগত 
আক্রমণ করিয়া বাপক নরহত্যা, লু£ন ও বনু ণাবীকে 
বনী করিয। চালান কবেণ। ভেশুবলঙ্গও এবপ বাপক 
নবহত্া। ও বু নখ নারীকে বশী করিয়া সমরখন্ে লইযা 
যাণ। এক পক্ষ বন্দীকে তিনি কোতল করেন। মহম্মদ 
তোগলক ব্যাপকভাবে প্রজা হত্যা কখিতেন। মহশ্মা 
তোগলক কনৌজ হইতে ডালঘাট পধন্ত সমস্ত ভূ তাগ 
শ্মশানে পরিণত করিখাছিলেন। তিনি সৈন্য দিষা জক্ষপ 
ঘিবিধা ১৮,০০০ সবল শোককে হন্যা করেন। খিবোজ 
তোগপক দডিশ] আঞ্মণ করিয়া ওডিশার অন্কতংপক্ষে 
দুহ আনা লোককে হত্যা] করেন। 

১২৯৮ গ্রীষ্টাব্ষে “গুটি” মহামারীপূপে আসে বশিয়া 
মনে করিবার সগত কারণ আছে । ১৬১৬ গ্রানেদ প্লেগ 
মহামাবীবপে পাঞাবে দেখা দেয ও ১৬১৭ খ্রীগাব্ধ পথস্থ 
ছি বলিয়া প্রমাণ "আছে । দাক্ষিণাণ্যে ১৭০৩ ০৪ 
্রীষ্টাব্দে প্রগ দেখা দেষ। 

ভাএ৩ঙনধেব বিতিন্ন গদেশে বিভিন্ন সময়ে ছিখাতবের 
মন্বপ্ঘরেব শা বা।পক ও ভয়াখহ দুভিক্ষে বহু লোক মার! 
যাঘ। এই সমন্ত কাপণ একত্রীঠৃত হহযা জনস খা 
পৃবাপেক্ষা কম হওয়া অসম্ভব তে] নই, বও" হওয়াই 
ম'গত বলিষা মনে হয়। 

মোগল সায্রাজা ধ্বস হ ওযা মুখে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
সব স্থানেই যুখখিগ্র, ধগীর অভ্যা্ার, ছুতিক্ষ ও মহ! 
মারীতে জনস'খা। ধৃদ্ধ শা পাইযা কমিয়া গিয়াছিল 
বলিযাই মান হয। 

পুবে জনবুপ্বি হ'ব খুব কম ছিশি। পিঞ্ু মভাতার 
সমযে বু্ধিৰ হাব প্রতি ১০০ বৎসরে শনকরা ৪ ছহঠে 
৬ তিশ। এই ঠা মহাশারনির যুগে ৭ কোটি, 
চন্দ্রঞ্ধপের সমযে ১৪ কোটি হয়) কিন্তু হিসাবে হইগ্াছ 
১৮৬ কোটি। বুদ্দির হার কিছু বাডিয়াছিশ ধরিলে 
অন গঙ হয় ণা। মোগলবু'গবা শাখবৃদ্ধিব হার প্রতি 
১০ বংসার শতকব। দুই এর৪ কম ছিল। এই হারে 
১৫০ বংসর ধব্মি! সবভাবতের বৃদ্ধি খবিলে ১৭৫৯ শ্ীষ্টান্দ 
পর্যন্ত ভাবতের জনস'খা। ১৩৪ কোটি হয। 

১৮৮১ হ্বী্াখ হইতে ১৯৩১ শ্রীগা পর্যস্ত ৫* বৎসরে 
ভারতবর্ষে যে হারে লোকবুদ্দি হস্টয়াছিল, তৎপর্ববপ্র 
৫* বৎসরে সেই ভাব লোকবুদ্ধি ধরিলে ১৮৩১ থ্রা্টাব 
পর্যন্ত ভাগতবর্ষেব জনমংখ্া! দায় ১৯ কোটি ১৭ লক্ষ । 

জনসংখ্যা 

১৮৩১ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাৰ পর্যন্ত শত বৎসরে বুদ্ধি 
পাইয়াছে শতকরা ৭৬৪ জন। 

সমগ্র ভাগতবরেধ গ্রথম আদমশুমার ব। সেন্সাস হয় 
১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্বে। এই সময়ে কিছু কিছু জায়গা ছাড় 
পড়িধাছিল। ইহার পরবে ১৮৫৩ হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টান্ধ 
পর্যন্ত কোনও কোনও প্রদেশে বা শহরে সেক্সাম হইলেও 
সবঙারতীয সেন্সাস প্রথম হয় ১৮৭১ ৭২ খ্রীগাকে। এই 
গণনার সময়ে শোকে ভীত হইমা সঠিক সংখা। লিখায় 
নাই। অতঃপর প্রতোক দশ বহ্মর অন্তর সেন্সাম 
হইতেছে। 

"লল্স।ন *নুস্যী ব্রিটিশ অখ'ন নব *বষে 

খা? হনন খা নঙ্ 
১৮৭৩ ২০৪৯ 

১৮৮১ ২৫০২ 

১৮৯১ ২৭৯৬ 

১৯৩১ ২৮৩৯ 

১৯১১ ৩০৩৬ 

১৯২১ ৩০৫৭ 

১৯৩১ ৩৩৮১ 

১৯৪১ ৩০ ৯০ 

হব]াশতা 1৮ল+ণ 

শাা+ | গুখান 

১৭৫১ ৩৬১১ 1৭৫৮ ৪৬ ন্ল্ম 

১৯৬১ ৮৩৯২ 4 ৯৩৮ ৫৩৩ পঞ্চ 

টপ হিসাবে বঙা দেশের জনপ খ্যা বাবধর পা? দিখা ঠিসাব 
করা হইযাছে। তাশিকাষ দনস'থ)ার পুগ্ধি সবঢ।হ 
স্বমঙাশিক পাহই। ণুঙ্ণ নূণ্ণস্থানে সেগখাস হন্ায অন- 
স"খা খানিকটা পাড্যাছে, আব খশিকট। বাড়ি]ছে 

গণনা পঞ্ছতর উন্নতিধ জন্য । িঙ্গামরাঞা প্রথম সেন্লাস 
হয ১৮০১ খ্রীষ্টাবে ১ বেনুচিস্তানে ১৯০১ খ্রাঞ্জাদে। 

১৯৪১ খ্াগ্রান্দ পৰপ্ত উপরি উপ হিলাবনশেণাশ, গুটান, 
ফরামী ও পত্রগাশ আমধিকত ভার্ষের দণসখ্যা ধঝ! হর 
নাই। এখন ১৯৬১ শ্রীগ্াব্ষ ঘখাসী ও পরঠগাশ -অধিকত 
ভারতবধ ভারনের অঙ্গে মিশিয়াছে। 

৯৬১ 1917 শৌ [লিক ভরঠবার্ষব হনম*ণা | লঙ্গ 

তারত ও পাকিস্তান ৫৩৩৪ 

নেপাপ ৯২ 

টান ৭ 

মোট ৫৪২৯ লক্ষ 

99৭ 



জনসংখা! 

বর্তমান ভাণতের আয়তন ৩১৪০৬৭০"২৬ বর্গ কিলোমিটা৭ 
(১২১২৬১৪ বর্গ মাইল )১ পাকিস্ঠানের আহতন 
৯৪৩৭২৬*০৭ বর্গ কিলোমিটার €( ৩৬৪৩৭৩ বর্গ মাইল), 
নেপালে ১৪৮০০০*৩৭ বঙ্গ কিলোমিটার (৫৭১৪৩ বগ 
মাইল) এবং ১ানেব ৫০৫০৫০০ ধগ কিপোমিটার (প্রা 
১৯৫ * ধগ মাইল)। 

ভৌগোলিক ভারঙবপনের আযত্ন প্রায় ৪২৮২৯০১*৭০ 
বর্গ কিপোমিটার (১৬৫৩৩৩০ বগ মাইপ )। 

ভাবতে গত ৬০ বংসাবৰ জশস*্খ্াাব হিনাল 

উানলংখ্য। 

আবাব ১৯৪১ শ্রীষ্টান্দে মুসলমানগণ ছাদের সংথ]] ম্বীত 
করিয়া দেখাইয়াছিলেন। 

পশ্চিম বঙ্গের সহিত পুর পাকিস্তান যোগ করিলে 

অখণ্ড বঙ্গ হহবে না, কারণ অখণু বঙ্গ হইতে ত্রিপুরা 
বাদ গিধাছে, আবার পুরুপিয়া এ কিষ্ণগঞ্জেব সামান্য অ"শ 
পশ্চিম বঙ্গে তু হষ্টখাছে। পূর্ব পাকিস্তানেও গ্রহ 
্লেলার বোশর ভাগ অশ মুক্ু হইযাছে। 

পাশ্ম বাঙ্গব ণত ০১ বংসবে লশমংঙ | (১০১১ বা) ভাল্ভমা 

এঠ% ডনন ৭1 *তববাত ৭) 
বা বুদ্ধ (1) 

১৯৩৯ ১৬৩৯৪১৮৭৩ স 

১৯১১ ১৮০০০ ৩৬৩৬ + ৬২৫ 

১৪৯২১ ১৭৪৭৩১৭৩ _ এ ৪৯১ 

১৯৩১ ১৮৮৯৭১১৮ ৮১৪ 

১৯০১ ১৯৩২ ৩১৮৭৯ ৬৩ 

১৯৫১ ১৬৩০১৩৮৩৬ শ ১৩৭২ 

১৯৬১ ৩৭৯২ ৬৩২৭৪ ৩২৭৪ 

থা ছল খা! এতকবা হ।ন (-) 

না বৃদ্ধি (7) 

১৯০১ ২৩৬১৬২৮১২৪৫ শা 

১৯১১ ২৫২১২২০১৩ 1 ৫৭৩ 

১৯২১ ২৫১ ১৫২২৬১ ৩৩১ 

১৯৩১ ২৭১৯১০১৫৪৯৮ ১১০১ 

১৯৪১ ৩১৮৭০১০৬২ "১৪ ২২ 

১৯৫১ ৩৬১৬১২৪৯৬২২ ১৩ ৩৯ 

১৯৬৩ ৪8৪৩৯২৩৫০৮২ 1২১ ৫০ 

৬০ বংসধে নস খ)] পাডিযাছে শহকপা ৮৫ ৯ জন। 

4৩ ঝা্ছব ভনস ২) 

1] দ “নন 21 শনকবা হাণ (7) 
বা বৃধি (1) 

১৮৭২ ৩৪ ৩৯১ ৭৯৯ রি 

১৮৮১ ৩৭০২ ০৫ ৬৩ 1 ৬৭ 

১৮৯১ ৩৯৮১২ ৯৬৫ ++ +৫ 

১৯০১ ৪২৮৮৮১৪৪ 1 ৭ ৭ 

১৯১১ ৪৬৩১১ ২ ৬১ 1 ৮০ 

১২২১ ৪৭৫৯৯২৩৩ 41 ১০৮ 

১৯৩১ ৫১০৮৭৩৩৮ 1 ৭৩ 

১৯৪১ ৬২৪৫১৩৫9৭ "২২২ 

বিভ।শাওুপ কা? নদ হনসং51 

থীঠাব্দ পশম বঙ্গ বুদ্ধ পুর্ব পাকিস্তান বুদ্ধ: 

১৯৫১ ২৬৩০১৩৮৬ - ৪২০ ৬৩৩৬৪ টি 

১৯৬১ ৩১৯২৬১৭৯ ৩২৮৫০৮৪৪০০০ ২০"৯ 

উদ্ভ জনসংখার মধ্যে ১৮৭২ খ্রীষ্টান্সে কিছু লোক গণন! 

হইতে বাদ পড়িযাছিশ। ১৯৩১ গ্রীষ্টাবে হিন্নুগণ সেন্সাসে 
নাম না লিখাইবার জন্য জনসংখ্যা কিছু কম হইয়াছে, 

উপরে যে সব শতকরা বুখির হার দেচযা হইল, তাহার 
সবটাই জনস খ্যাব স্বাভাবিকভাবে পৃক্নির দন নহে ১ কিন্তু 
বেশ খানিকটা দেশের বা অঞ্চলের বাছিব হইতে লোকের 
আগমনহেতু । যেমন দেশে বাচিণ হইতে লোক আসে, 

তেমনই কিছু লোক দেশেব বাহিরে ফায। বালা দেশে, 
বিশেষ কবিষা পশ্চিম বঙ্গে বাহির হইতে আসা লোকের 
সখ্য বাহিবে চলিষা যাওয়া শোকের সথ্যা অপেক্গা 
ছেরে বেশি। 

উল্লিখিত কাবণে প্রবতা হিসাব সঠিক না হক্যায় 
১৯৬১ গ্রীষ্টাবে ভার5 বিভিন্ন ধর্ধাবলশীদের অন্পাত 
প্রতি ১০ হাজারে হিন্দু ৮৩৫১, পুসলমান ১০৬৯ ১ খ্রাষ্টান 
২৪৪ ) পিখ ১৭৯১ বৌ ৭৭, জৈন ৪৬, ্নাপন্য ৩৭। 
পারসীকদের সা] ছেনয়া না থাকাষ হিশাথ কবা 
গেশ ণা। 

নখ নানীব 'অন্পাত ক্কোন৪ ছেশ্টইে কোনও সমযে 
সমন সমান থাকে না) কখনণ বেশি, কখন5 কম। 

তবে মোটামুটি কাছাকাছি হইবান লক্ষণ দেখা যায। 
ভাবতবধে প্রতি হাজাৰ পুক্চষে নারীব সখ্য 

নিম্নবপ £ 

১৮৮১ খ্রীঙ্গাব্ষে ৯৫৬১ ১৮৯১ খ্রীষ্টান্বে ৯৫৮ * ১৯ ১ 
্রীষ্টান্বে ৯৬৩ ১ ১৯১১ শ্রীষ্টাব্ডে ৯৫৩, ১৯২১ এষ্টাবে 
৯৪৪ , ১৯৩১ গ্রীষ্টাবে ৯৪০ ১ ১৯৭১ গ্রাষ্টাে ৯৩৫ | 

6৪৩ 



জননংখা। 

১৯৫১ খ্রীষ্টাকে ভাবতে ৯৪৬, পাকিস্তানে ৮৯২) 
১৯৬১ গ্রষ্টাঝে ভারতে ৯৪* , পাকিস্তানে ৯০৮। 

খাগ্যতভেদে অঞ্চলভেদে ও জাতিতেদেও নর নাখীর 
অন্ুপাতের তারতম্য দেখা যায়। যাহার গম, খাজণা 

প্রভৃতি খায় তাহাদের মধো নারীর অনুপাত কম, আর 
যাহারা ভাত খায় তাহাদের মধো বেশি । কোন? 
কোনও অঞ্চলে নারীর অন্পাঠ খুবই কম) আবার 
কোন৭ কোনও অঞ্চলে নাবীব অগ্চপাত বেশি । ১৯৬১ 

গ্ীষ্টাবে ভারতের বেজিন্্রাৰ জেনাবেশ অশোক মিআজ বলেন 
যে ২২০ উত্তর অক্ষাংশেব উত্তরে নাখীর অন্তপাত কম, 
দক্ষিণে বেশি। 

ভারতে প্রতি হাজারে নারীর অনুপাত শিশ্লে দেওয। 
হইল: 
১৯০১ত্ী ৯৭২; ১৯১১ ৯৬৭, ১৯২১খ্ী ৯৫৫ 
১৯৩১খ্র ৯৫০১ ১৯৪১খ্ ৯৪৫, ১৯৫১খ্রী ৯৪৬, 

১৯৬১৩ ৯৪০। অনুপাত ৬০ বৎসরে হজারকগা ৩২ 
জন কমিয়াছে। 

যতদৃব তথয পাওয়া যায, বাশ দেশে পুবে নারীর 
অন্পপাত কম ভিশ,মধো খাভিষাছিশ, বাবাও কমি আবন্ত 
করিয়াছে । হিন্দুদের মদে নাবীর অগপাত বেশি কমিবার 
প্রধান কাবণ, বাহির হইতে কশকাবখানাব জন্য আমিকদের 
আগমন। ইহা বাদ দিলেও হিন্দের মধ্যে নারীব 
অন্থপাত মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি কমিচতছে বপিয়া মনে 
হয়। 

যাহারা পাগপ, বোবা, অন্ধ খা চোখে জপ দেখিতে 
পায় না বা কুষ্টবোগগ্রস্ত তাহাদের ম্বামরা 'কম্মাক্ষম। 
ব্যক্রিদের হিসাবে খেপিয়াছি। ১৯৩১ শ্রীষ্টান্দের পণ এট 
বিষয়ে কোন৭ তথ্যাদি ব্যাপকঙাবে স গৃহীত হয নাই, 
সংগৃহীত বিবগশেণ মধ্যে বত হুশএান্তি ঘটে পলি 
সরকার এই প্রকারের ভখ্যাদি স গ্রহ বন্ধ করিয। দিযাছেন। 
নিয়ে ১৮৮১ হহতে ১৯৩১ গ্রাষ্টাব পরধন্ত ৫০ বন্সরের "তথ্যের 
সার সংকলন করিয। দেগয। হইল. 

প্রতি বক্র নোকেব মাবা 

১৯ ৩১ ১৯২১ ১৯০১ ১৯৩১ ১৮৪৯১ ১৮৮১ 

পাগল ৩৪ ২৮ ২৬ ২৩ ২৭ ৩৫ 

কালা-বোবা ৬৬ ৬০ ৬৪ ৫২ ৭৫ ৮১৬ 

কানা ১৭২ ১৩২ ১৪২ ১২১ ১৬৭ ২২৯ 

কুষ্টগ্রপ্তী ৪২ ৩২ ৩৫ ৩৩ ৪৬ ৫৭ 
দি পি ও | প্যাস 

মোট ৩১৪ ২৫২ ২৬৭ ২২৯ ৩১৫ ৪০৭ 

জনসংখ্যা 

ইংরেজ-অধীন ভারতবর্ষে জনসংখ্য। হিসাবে মুষপমান- 
দিগের অন্পপাও ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছিল। নিষ্ে 
অগ্ুপাত দেওয়া হইশ : 

পাও ১* হাভাবের জনুপ7ন মুলানন ভাণমংখা] 

১৮৮১ খ্থী ১৯৭৪ 

১৮৯১ থ্রী ১৯৯৬ 

১৯০১ গ্রী ২১২২ 
১৯১১ খর ২১৭৬ 

১৯২১ গ্রী 4৯৭৪ 

১৯১১ গ্রা ২২১৬ 

১৯৪১খ্থী ২৩৮১ 

গ্থম দৃষ্টিতে মনে হয় যে মুসলমানদের ম্বাঙাবিক 
বৃদ্ধির হাব হিন্দু বা অপখাপর জাতি অপেশগা বেশি বপিখ। 
এই গার্পািক বৃদ্ধি খটিতেছে | ৮শামানদের মধো বভ 
বিবা৯, বিশেষ কবিখা বিধব| বিবাহ ৮লিত থাকীয ও 
উহাদের খাগ্াখাছোর খিচাপ শা ছাকায বিছা পপি 

স্বাভাবিক কাণণবশে হইযাছে। কিছ বেশির খাগ 
'আাগপাতিক বুদি নূন নুঠন এুসশখান মাত গানে 
সেশ্লাল হওযায এবং এসনমানণ মহামি* পুৰ বঙ্গ, পাব 
৪ কাশীব প্র$তি স্কান মপেক্কত পাস্থ্যকর হুদা 
দ্নই হইয়াছে। 

মুসনমানপি'গব অন্পাত বধরাবল গাশাবি কারণে 

বাড়ে পাভ। লাহাঙগীর শাহাব আ »সীবনঠ* শিয়াছেন 
থেপ্রন্োক ৫ জন ঠিশুত্ত একঙলননাহ খুম যান | এ এতে 

তাহাদের অভপাশ হয় ১৬৬৭ (১৬২ এী)। তাশার 

পু ইপঙ্গদেবের শাসনকালে বগ হিন্দুকে শমলনান হহতে 
ভযু। নাধিরশাহ ৪ আহমদ শাহ, গাবদা 1] বু চিন্ুকে 

হত্যা ৭ বন্দী করিখ! শইনা যান। ৩ঙখাপি ২৫০ পঞ্পরে 
তাহাদেণ অন্ুপাঙ খাড়িখাছিল ১" হালারে ৩০৭, 

আ।র৬ প্্মবে নাডিযাছে ৪০৭-- ৯51 হহণ্ইেপারে না। 

পুনিয়ায় বুকানন-হ্যামি গন (১৮০4 ১২ খা) শুষামাণ- 
দিগের যে অগ্পা দেখিয়াছিলেন, খন শাভা অপেক্ষা 
কমিব|] গিযাছে | আর একটি চোট কারণে 
সেক্সাস যুগে মুলশমানধিগের অগপাও বিয়া গিয়াছে। 
পূর্ণঙাবে মুসলমান শা এমন জাতিকে মুনলমান বশিয়া ধরা 
হুইয়াছে। 

১৯৬১ খ্রীষ্ঠান্দে ভারতে মুমশমানদিগের সংখ্য। 
৪১৯৩৯৩৫৭ জণ। পাকিল্তানে ুপলমানধিগের চূড়ান্ত 
খ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায নাই বপিয়া মোটামুটি 

হিসাব এইবূপ : পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৯৯৫ এবং 



জনসংখ।! 

পূর্ব পাকিস্তানে শঙকর। ৮* ৪, পূর্ধে পুর্ব পাকিস্তানে 
তাহাদের অশ্টপাত ৭৭-৭২ ছিল এখপ বু হিন্দু ভারচ্ছে 
চলিয়া আসাম্ম তাহাদের অগ্চুপাত খাড়িম়াছে | ভারতে 
মুলমানধিগের অগপাত ১৯৫১ গ্রাগ্তাঝে ছিল এতকরা 
৯৯১ জন, এন্সণে ১৯৬১ খ্রীষ্টান্দে শতকরা ১০৬৯। 
মুপপমানধিগের বুি হইয়াছে শঙকগা ২৫৬১ জন, 
ভাখতের জনমংখা। খাডিযাছে শতকরা ২১৫১ জন। এই 
অতিরিঞ্ বুদ্ধির কারণ, খু খুসপমান পাকিস্তান হইতে 
ভাবতে অগগ্রবেশ করিযাছে। এই আঅগপ্রবেশ সরকারি 
হিসাব মতে ১০৩৩০০০ | আমাদের মতে অগগ্রবেশকাখীর 
সখ্য আরগ বেশি । এই অগপ্রপেশকারীদেণ বাধ দিলে 
বুধি হয শঙকবা ২২ * জন। 

মুধপমানধিগের মধ্যে শিখা ৪ হন্সীর বিভেদ 'আছে। 
শিশাবা নিজেদের ধমমঙ৩ গোপন খা “ভাশিয়াহ কা তে 
পাবেন। এইজন্য শিষাদের প্র ৩ সংখা! নিধারণ কর! 
কঠিন। ১৯২১ খাষ্টাঝেব সবঙাখতীয সেন্সাস বিপোর্টেব 
১২০ পৃঙ্লায যে হিলাব দে ওযা আছে, তাহা এখানে গ্রদন্ত 
হই 

€ ৮৯ নন ন!ণাল্ণেব মবো তক 

গা [শি 

আধাম ১০ - 
বেশুচিঙান ৭ ১ 
বাণা রি 
বিহার ও ডিশ] রি ১ 
বোহ্বাই রি 
মধ্য গ্রদেশ এ বেগাব ৯৬ ২ 
মাদান্দ 8৪ ॥ 
উপ পশ্চিন সীমান্ত দশ ৯৫ 
পারব ৪ ধিনী ৯৭ ২ 
ধবোদা ৪ রন 
কাশ্শীব ২ ৫ 

বাজপুতানা ৪ আঙঞমীন ৯৮ € 

১৯৩১ খ্রাষ্টান্দে আাবঙ্বর্ষে (ত্র দেশ বশ দিয়!) 
শিখদেখ অনুপাত ছিল হাঞ্াব্কবা ১২৮। বওমানে 
(১৯৬১ খ্রা) উহাদেখ অন্কপাঙ হাঙ্গারকরা ১৭৯, 
এই অন্পাত বাভিবার দুইটি কারণ বলা যায়: 
১, পাকিস্তান হইতে সমস্ত শিখ বিতাড়িত হইয়া 

ভারতে আসিয়াছে এবং ২. বহু হিশ্ুু শিখ ধর্ম গ্রহণ 
কবিযাছে। 

88৫ 

জনসংখা)। 

১৯৩১ খষ্টান্ধ ন্িখদেব ভৌগলিক বিক5 1 *হবরা 

পাঞ্জাব (দেশীয় বাজাসমেত ) ৩৩৪ 

উত্তর প্রদেশ ১০০ 
উপ্তর-পশ্চিম সীম।৭্ গ্রদেশ ১৪ 
মিথ ০৪ 
জন্য ও কাশী ১২ 
বোঙ্বাহ প্রদেশ ০৪ 

মোড ৯৮৮৮ 

অন্যান্ত প্রদেশে ভীহারা ছডাইয়াছিলেন খুব অপ সংখ্যাৰ | 
পারসীক: ভারণ্বর্ষে ধাহারা পারসীক বলিষা 

পরিচিত চাহারা জবথুশত্রের ধর্ম ও অন্রশামন মানিষা 
চলেন। আদি বাড়ি ইরান না পারস্য হইতে হাহান। 

গ্ষ্টায নবম শতাবীব মধ্য ভাগে (আাগ্ুযানিক ৮৫০ ধর) 
অধিক স'খ্যায় তাতে আমিলেন। ১৯১১ খ্ষ্টাবে হাহাবা 
ভাবঙবধেব জনস্থ্যাব শতকরা ০০৩ এব৪০ বম 

হশ্নে। ইহার পরে আব ভ্ীহাদের পক করিধা গণন। 
কণা হয নাত। ইহাপ্রে মধ্যে পতি পুরুষে 
৯৭২ জন প্বীলোক ॥ ১৯০১ খ্ী)১ ১৯৩১ গ্রষ্াবে ছিল 
৯৪০ ১ ১৯২১ গ্রীষ্টাদ্ধে িল ৯৪৩ 

বোন্তাই, বেলা) গুজপাঁতি ৪ পশ্চিম ভাবতের দেশীয় 
রাজো নাহাদেপ সখা ইইত্েছে ৯৫০৭৩ ৰা সনস্থ পাসীক 
জাবি শন্কপা ৮২ ৭ ভাগ । ম্যার উহার মধো কেবশমাত্র 
বোন্গাই শহণে ৫৯৮১৩ জল বা খতকব। ৫২৬ন বাম বরেন। 
পারলীবেবা শহর্বাশী) গ্রা্ বাধ কিতে চাহেন না। 
£হার। অগ্গ্য শাবতনাশী অপেক্ষ। গন্ড দীঘলীবা। 

কৌগ্ধ ১৯৩১ খ্রষ্া্ে এক দেশ বাদ দিঘা কেবলমাত্র 
গাএওবর্ষে বৌদদের সংখ্যা ছিল 99৭৬৯ জন । অথ গঙ্গে 
ছিশ ৩৩০৫৬৩ জন | যে অংশ বাকস্সান পঞিয়াছে ভাহাব 
শোঁঢাখটি হিশাধ এইক | চাকা বিভাতগ ১৯৪১৭, চট্টগ্রাম 
বিভাগে ৯৩৩২৪১ ১ মোট ১০৫৬২ জন। ইহাদের বাদ 

দিলে বাকি ভারতে বৌগণের সখা ১৯৮১১০ জনের 
বেশি হইতে পাবে না। জন্মু ৭ কাখীক ১২৩১ হ্ীগাষে 
বৌদদের সাথা। ছিন ৩৮৭২9। ১২৪১ খ্ষ্টাঝে হইফাছিল 
১০৬১১। দশ বৎসরে বৃগি শঙকরা €'ৎ৯। পূব পূব 
দশকে শতকরা বুদ এহবপ হইখাহিশ 

২০৩০৩ 

১৯০১-১১ খা ৪ ২ 

১৯১১-২১ শ্রী ৩২ 

১৯২১-৩১খ্্রী ২ ৭ 

১৯৩১-১১ গ্রী ৫"২ 

গড বুথ্ধি ৩৮ 



জনসংখ্য। 

১৯৫১ খ্রীষ্টা্ে কাশ্মীর ও জন্মুতে সেন্সাস হয় নাই। 
শতকরা ৫ ভাগ বাঁডিলে বৌদ্ধদের সংখা! হয় ৪২৭৩৫ 
জন। 

১৯৫১ খ্রীষ্টাকেব সেন্সাম অন্যাধী কাশ্মীর ও জম্মু 
বাদ দিয়া বৌদ্ধদেব সংখা ছিল ১৮০৮২৩। এখন কাশ্মীর 
ও জন্মুতে বৌদ্ধদের সখ্যা ৪৮৩৬০। ভাগতে লধমোট 
বৌদ্িদের শঞ্ঠধ্যা হইতেছে ৩২৫০২২৭ জন। অর্থাৎ ১৭৫১ 
্রীষ্টাব্দেব ১৮০৮২৩-এর পর্বতে হইয়াছে ৩২০২১৩৩ জন। 
বৃদ্ধি শতকরা ১৬৭১*৭। 

দশ বৎপরে বৌখদের বুদ্ধি ৩০২১৩১০ জনের মধ্যে 
একমাত্র মহাবাছ্েই বাডিয়াছে ২৭৮৭০১৪ জন। তাহারা 
ভাতের জনসংখাব শতকণা ০*৭৪ জন হইযাছেন। 
বৌদ্ধদের সংখ্যা এইবপভাবে বাডিবাব কাঞণ ভীমরাও 
আম্বেধকারেন নেতৃত্বে বৰ তফসিলী হিন্দু পাজনৈতিক 
সযোগ-সথবিধ। ইত্যাদি পাইবার মাশায বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন । অনেকে মনে করেন যে ব্ণ-হিন্দুদের 
বৈষম।)মুলক ব্যবহার ইহার একটি প্রধান কারণ। এই 
অন্মান ঠিক নহে, কারণ তাহা হইলে মাছাজে ও কেবণে 
যেখানে বৈষম্যমূলক ব্যবহার লরাপেক্ষা বেশি, মেখানে 
বৌঙ্গদেএ সংখ্যা নগণ্য হইত ণা বা কমিয়! যাইত না। 
বাংপায় মু্লমানদিগের স'খ্যাধিকায দেখিযা অনেকে মনে 
করিতেন যে খণ-হিন্দু্দের অতাচারে দশে দলে শোক 
মুসলমান ধম গ্রহণ করিয়াছে । এ যুক্তিও ঠিক পহে। 
পুব পাকিস্তান হইতে বর্ণ-হিন্দুদেব অপেক্ষা তসিপী 
হিশ্ুবা আহুপাতিক হিসাবে বেশি ভাবতে চপিবা 
আনসিয়াছেন। ফলে ১৯১-১১ খ্রীঙ্টাবৰ-_ এই দশ বৎসরে 
যেখানে বণ-হিন্দুদের বুদ্ধি হইতেছে শতকরা ৪৭৬, 
মেখানে তিফপিশী হিন্টুবা কমিযা গিযাছেন শতক্র| 
১১৭ জন। 'মার ইহার] যে দলে দপে মুসলমান হইয] 
যাইতেছেন সে নংবাদও পাওয়া যাইতেছে না। 

পিকিম, লাখ প্রতি স্থানের বৌদ্ধদের মধ্যে বহু মঠ, 
পামা-সরাই আছে। বহু লাম। বা শ্রমণ বা ভিক্ষু আছেন। 
কিন্তু আম্বেদ কারী বৌদ্ধদের মধো কেহ শ্রমণ বা ভিক্ষু 
হন নাই বা কোন মঠ বা সংঘারাম স্বাপিত করেন 
নাই। ইহারা কেবলমাত্র রাজনৈতিক কাবণে বৌদ্ধ বপিরা 
নিজেদের পরিচয় দিতেছেন। 

দ্র 0151060 20079, 190710£%)100 ৪21০০ 

বি৩৬ ১০: 8 [২ 10092552511, 1৬625526176 
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জনসংঘ, ভারতীয় সংক্ষেপে জনমংঘ। ভাগতবধের 
একটি রাজনৈতিক দল । ১৯৫১ গ্রীষ্টাবধেৰ অক্টোবব মাসে 
হ্যামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যাষের সভাপতিত্বে এই দপটি প্রথম 
গঠি৩ হয়। পাস্্বীব স্বয়"সেধক স'খেব নেতবগ জনমংঘের 
সঙ্গে প্রথম হইতেই যুপ্ত ছিপেন। অথচ ভাবত ও অখণ্ড 
ভারতীয জাতীযতা এই পের মূণ লক্ষ্য। স্বাধীনতাকালীন 
ভারত বিভাগ জনসংঘ চুড়ান্ত বলিযা মনে করেন না। 
জনসংঘের মতে তারতেব শাশত সংস্থতিই ভারতীয় 
জাতীয়তার উদত্মা এব পরমত সহিষুতা ৪ ধর্মখিষয়ে 
উদারতা এই সংগ্কতির বৈশি্য। ধর্মীনবিশেষে হিন্দু, 
মুনপমান, খ্রীষ্টান, সকপ মন্প্রদাবের লোকই ভাবার 
সংক্কতির উত্তরাধিকারী । স্থতণা” ধমের ডিষ্িতে 
ভাএত-বিাগ নিধর্থক ও ক্রিকারক। এই বিচ্ছেদে 
অবসান ঘটানো জনস'ঘের পক্ষে এক প্রপান কতব্য। 
অবিশাজ্য অঙ্গরাজ।কপে কাশী ভাবতয হডানণের 
সহিত পূর্ণভ: সণ্যুক্চ হউক, এই ধাবব পক্ষে জণস খ 
বিরত প্রচার-কাগ চাশাহযাছেন। 

জনমণ্ঘ গণতওক্ে বিখামী । জনস ধ সমগ্র ভাথণ্কে 
একটি কেন্দ্র নিখন্ি ও বাগ (হউলিচাবি ১১) হিসাবে গঠি 5 

করিতে চাহেশ। বরমান স্বিধানের চাধামে জনম"ঘের 
উদ্দেশ্য ও কাধচী যশ হহীত্ে পারে এব প্রুণৌজন 
অগ্রপারে গশলাধিক উপায়ে এহ সল্িলান ষশোবন 
করা হইবে বপিখা জশম খেব নেঠণগ মোবধণা কবিষাছেন। 

ভারঠীয জাগীযতার পুণাবক।শের জন্য বাষ্টুঠাণ। 
হিসাবে হিন্দীৰ আশ প্রচপন জনমঘেব মতে অপবিহাম। 
ভাব্ীঘ জনগণের মধ্যে প্রচাপত মক্কার পক্ষ্য করিয় 
এব অর্থনৈতিক কাবণ বশে জণম ঘ আহনগতভাবে 
গোহত্যা-নিবারণে পক্ষপাতী । সকল সন্প্রদাষের লোকই 
জনম'ঘের সভ্য হইতে পারে। জনশ'ঘের কাধশচী 
সাম্প্রদাধিকতাদোষদুই বলিয়া কেহ কেহ যে অভিযোগ 
করিয়া থাকেন, জনস"ঘেপ নেতৃবর্গ তাহ। অন্বীকার 
করেন । 

প্রচারিত কার্ধশ্নচী অভসারে জনসংঘের অর্থ নৈতিক 
নীতি সংক্ষেপে দেওয়া! হইল-__. 

ক. মৃল লক্ষ্য: ১. সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মম'স্থান 
২. জীবনযাজার মাণোল্নয়ন এবং প্রত্যেক পরিবারের 
গ্রানাক্ছাদনের ব্যবস্থা ৩. আদ্নবৈষম্য হ্বাম করা 

৪৪৬ 



জনসংঘ, ভারতীয় 

৪, প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে জাতিকে স্বাবলম্বী 
করা ৫. দেশের সকল অংশের সমভাবে উন্নয়ন। 

থ. অগ্রাধিকার £ ১. সামরিক অস্ত্রশ্ল্লের দ্রুত 
উন্নয়ন ২. কৃষির উন্নয়ন ৩, ভোগ্য পণোর উৎপাদনে 
বল্ল মূলধন-সাপেক্ষ শিল্পের দ্রুত প্রসার ৪. মৌলিক ৪ 
সবপ্রয়োজনীয় শিল্প ৪ প্রতিষ্ঠানের স্থাপন] | 

জনসংঘ অনাধনীতির বিরোধী এক কেন্ত্রীয নিষস্থণের 
পক্ষপাতী, কি বঙতমান আকারের পৰিকল্পনা কমিশন 
বা তাহার কর্মপঙ্গতি জনসণঘ সমর্থন কবেন না। বিশেষতঃ 

সরকারি ও বেসরকারি শিল্পলম্পকে বঙমাণ সরকার যে 
তাবতমা 'অনসরণ করিয়া থাকেন তাহ জনস"ঘের নীতি- 
বিরুদ্ধ । কতকণ্তপি নির্ধারিত ন্ষেত্রবাতী বেসরকারি 
উদ্মেই ৪ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে শিল্লোন্নয়ন হওয়] 
উচিত বলিষ। জনসঘ মনে করেন। 

জপস'ঘের মতে মৃল শিল্পব্য হীত ক্ষুদ্র শিল্প, কুটি বশিষ্প 
ও কৃখির উপর সমধিক জোব দে এয প্রয়োজন এব বুভৎ 
যন্ধশিল্ল ও ন্বত্র শিল্পের পৃথক পৃথক ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হগযা 
বাঞ্চনীয় । 

কষিন)তি সম্পকে ক গ্েস বা বামপন্থী দলগ্ুপির সঙ্গে 
জনস”ঘের মূণগন পার্থক্য দুষ্ট হয়। কৃষকদের ব্তখুগের 
অভিজ্ঞতা 'অভসাবে টব সানের গ্রযোগ ও ক্ষুদ্র সেচের 
পিকলপণা তারন্েধ পক্ষে অধিকতর উপযোগী বলিযা 
জনম ঘ মনে করেন। প্রকৃতি চাষীই জমির মাপিক এই 
নীত জনস ঘ সমর্থন করিয়া থাকেন, কিন্তু পধিবাব প্রতি 
জমির সবোঁ্চ পরিমাণ তাহাদের মতে 'অনেক বেশি হ ওয়া 
উচিত । উদ্বন্ত জমিব পুনবণ্টন সম্পর্কে জনস'ঘের শীন্চি 
বিশেষভাবে পক্ষণায। উদ্বন্ত জমি ভূমিহীন রুষকদের 
মধো সমভাবে বন্টন কবাপ নীতি জনসণ্ঘ সমর্থন করেন 
না। জনস ঘের মনে যথালন্তব অধিকস'খাক রুঘক- 

পপিখারকে কুধষিকাজ লাভজনক হইতে পাবে এপ 
নানন্ম পরিমাণ জমি সর্বাগ্রে দিচ্চে হইবে। উদ্বৃত্ত জমি 
তদন্রযাধী অনঙগ্গমিব মালিক কষক-পরিবারদের মধো বন্টন 
কবাই জনস'ঘের নীতি । জনম'খ যৌথ বা সমবা প্রথায় 
চাষের বিবোধী । 

ভারতীয় পররাইঈনীতির আমূল পরিবর্তন কবা 
জনসংঘেব অন্য তম উদ্দেশ্য | জনসংখের মঙে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী 
অনুসারে ও সম্পূর্ণ ভাবতের স্বার্থে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত 
হওয়া উচিত। “শঞ্র শর আমার মিন্ত' এই চাণক্া- 
নীতি জনসংঘের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা। কিন্তু ভারতকে 
এই নীতি সঠিকভাবে অন্রপরণ করিতে হইলে সবাগ্রে 
প্রভূত সামরিক বল অর্জন করিতে হুইবে। তজ্জন্য 

জনম্বাস্থা 

আধুনিক অস্তরশস্থ্ে সঙ্ভিত সেনা, বিমান ও নৌ বাহিনীর 
গঠন ও নিজন্ব আণবিক বোমা-নির্যাণ জনম্ঘের মন্ডে 
ভাব্তের পক্ষে অপরিহার্য । 

১৯৬৭ গ্রীষ্টাব্ধের সাধারণ শিবাচনে জনস্ঘ কয়েকটি 
রাজো পৃরাপেক্ষা অধিকতর সাঞ্পা লাভ করিযাছেণ। 
দিলী মেট্রোপলিটান কাউন্সিলে জনস'ঘ এখন স খ্যাগরিচ 
দল। বিহার, উন্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে জনস থ কণগ্রেস- 

বিরোধী স"মুক্ত দলের অন্তভুক্তি থাকিযা মন্্ীনভায় যোগ 
দিযাছেন। হরিয়ানাতেও জনল্ঘ সতমুকদলের ন্মস্তভুর্ছি, 
কিন্ধ জনস"ঘেব কেহ মন্্ীনভার সদশ্য শহেন। 
রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ ও মহারাষ্টে জনস ঘ অন্যতম 
শক্তিশালী দল। 
দ্রা 91021210790 70172 9211610 : 1%1110119165 070 
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অমাবন্নাথ নাল 

'তদ্বাতীত 

জনস্বাস্থ্য মহামারী-নিমূ্লন, বিশ্বদ্ধ পানীয় জপ- 
সরবরাহ, উন্নত মাতৃকপ্যাণ ও শিশুপরিচর্ধার ব্যবস্থা এবং 
স্বাস্থ্যশ্ক্ষার প্রসারের সাহাযো দেশের জশগণেব ্বাস্থোর 
উন্নতিবিধান করা হয। জণম্বাস্থা সম্পকে দাযিত প্রধানত ঃ 

রাজ্য সরকারের । বাজ্য-সরকারের স্বাস্থ্য বিভগেব 
অধীনে চিকিৎসক, নার্ন, সমাজসেবিকা, টিকাদার প্রভৃতির 
সাহায্যে জেলা, মহকুমা, গ্রাম প্রহ্নতি পযায়ে এ কাধ 
নিপ্পন্ন হয়। শহরগুপিতে পৌরপ্রতিষ্ান জনম্থাস্থ্ের 
দায়িত্ব বহন করে। জল্মমৃত্রযুর হার, বিশেষতঃ ১ বখসরের 
শিশুর মু্রাহারের পরিবতন জনস্বাস্থ্যের উন্নতির মাপকাঠি 
বলিয়া পবিগণিত হয়। 

বতমানে ভার ওবর্ষে মহামারী শিমুর্লন ব)বস্থার মধো 
চিকিৎসাবাবস্থা ও মশবনিবাবণের সাহায্ো মাশেবিয়া 
ও যাইলেবিয়ার প্রসার বোধের চেষ্টা, গণটিক] অভিযানের 
দ্বারা বসম্তবোগ নিমৃপিনেব প্রধান, বিশুদ্ধ জল সবদরাহ, 
দ্রুত আবর্জনা "মপলারণ, মক্ষিক। নিবাপণ ও টিকাদানের 
সাহাযো কলেরা-নিঝোপের প্রচেষ্টা, বোগাব পৃথককরণ ৪ 
দীর্ঘস্বাধী চিকিৎসার দ্বারা কুট নিবারণের প্রয়াস প্রতি 
উল্লেখযোগা । জনসাধারণকে স্বাস্থা ও বোগনিবা বণ 
সম্বন্ধে সচেতন করিবার উদ্দেশ্টো বক্তৃতা, আশোচনাচত্র, 
চিত্রপ্রদশনী, চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্রে? সাহায্য শ্বাস্থাশিক্ষার 
প্রসারও জনম্বাস্থা কার্ধসথচীর অপরিহায অঙ্গ । 

বিভিন্ন শিল্প গ্রতিষ্ঠানে পরিবেশের উন্নতিবিধানের দ্বারা 
শিল্পে নিযুক্ত কম্ীদের স্বাস্থ্যের ভন্নযযন শিল্পশ্বাস্থ্োের 

৪8৪৭ 



জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং 

কার্ধক্রমের অস্তগ্ক্ত। শিল্পে নানা প্রকার বিষাক্ত গ্যাস, 
ধুলিকণ। প্রভৃতির উদ্ঘব ঘটিয] কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্া- 
হাণির আশঙ্কা হয। এ সকপ ক্ষতিকর পদার্থের প্রভাব 
হইতে শিক্পপগ্রতিঠানেব পরিবেশকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা 
এবং যঞ্কাদির উপর নিবাপত্াম্লক আচ্ছাদণী বাবহাব 
শিল্পে স্বাস্থাবক্ষা ও দুর্ঘটনা! নিবোধের জন্য প্রযোজনীয । 

গ্রণাগ্তকুমার বিশ্বাস 

জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং মাহষের স্বাস্বাবঙ্ষার সহি 5 

সগ্রিষ্ই বিভিন্ন ইমাবতের পবিকমনা ও নির্যাণই জণন্বাস্থা 
ইঞ্চিনিয়ারি” | সে হিসাবে খাছ প্রস্ততি, গৃহ নিশাণ 4 
জীবন যাপণের অপেক কিছই ইহার অন্তগত ই ওযা উচি ন। 
কি্ধ সাধাবণভাবে জনস্বাস্থ্য ইঞ্রিনিঘাবিং বলিতে এই- 
গুলিকে বুঝায় ণিবাপদ ও পখাপ জল সবুবরাহ , বসতির 
জঞ্জাল ৪ মলমুব পবিষ্কার এবং মযলা জল পিকাশেব 
ব্যবস্থাপনা । দ্র্থাং আনিক জনম্বান্থা ইথ্রিনিয়াবি* এর 
কাছে মধ্যে এই বিষ্যঞলি প্রধান, গ্রযোজনীব 
জলের পরিমাণ নিশয , ছ্লেব উৎস পন্ধান ৭ নুষ্টিপাঞ্খে 
পরিমাণ নিধি, জপক ন ( পান্দিং স্টেশন ), করিম হ্রদ 
নির্মাণ , বাধ নির্মাণ, নর্মা ও ভূনিমস্থ পযোনাশীর ৪ 
সাহার আনুষঙ্গিক ম্যানছোল প্রভৃতির নির্মাণ ৪ পরি- 
চালন।, বু্টর জশ নিকাশেব বাবস্থা, নগরেব নঞ্জাশ 
দুবীকবণ , নো রা জন পরিশোধণের জৈব রাসাযশিক 
বিভিন্ন পঞ্চতি, নান] বপ্ধর ড্রেন পাইপ বসানো ও 
রক্ষণাবেক্ষণ ১ আধুশিক পায়খানার সরঞ্জাম খাটানো.ও 
রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি । 

যেখানে ঝরণ।, প্রশ্নবণ অথবা নদী হুদ নাই, সেখানে 
বসতির প্রযোক্ধনে জল মবববাহেন জন্ঠ অণতিগভীার কূপ 
ও পুদ্ধবিণা খনন অনি প্রাচীন কাল হইতেহ প্রচশিত। 
চীন দেশের সুপ্রাচীন গভীর কুপ আছ ও বগমান। দুরেখ 
ঝগনা অথবা নদী হইতে নগরে জল-লরবরাহের কাত্রম 
প্রণাশী নির্মাণেব ব€ প্রাচীন নিদর্শন পৃথিবীর গ্রায় 
সব দেশেই গাছে। রোমের জশনাপী ওুঁবনবিখ্যাত। 
রোম সভ্য ডাক পতনের পরে হওধোপীয় নগরগুপণিতে জল- 
সবদবাহের ব্যবস্থা বিপর্ন্গ ইয় এব" দুষিত জপ খাবহারের 
ফপে ব্ছুস্থানে পরনতা কষেক শতাব্দী ধরিয়। মহামারীর 
প্বসলীপা চলে | মহেঞ্ো দভো-হরগলার যুগ হহতে 
ভারতবর্ষের মবতই নগর-পকনের পরিকল্পনায় জল সরবরাহ 
ও ময়ল! জলের নিকাশ ব্যবস্থা কখনও উপেক্ষিত হয নাই 
বপিয়াই মনে হয়। ম্মবশ্য বঙমান যুগের কপিকাচা ও 
বোথাইয়ের মত অভিবপতিস'কুন নগরের সমস্যা অতীত 

জল] 

যুগে ছিণ কিন! সন্দেহ | মহেঞ্জে। দডো, ইবঞ্া, আসীরীয় 
নিমকুদেব পধঃপ্রণাপীর ইমারত হইতে আরম্ভ করিধ! 
বোমের খভ নালা (রৌযষাক] মাক্সিযা ), পাটপিপুর ও 
সাবনাথের পষঃপ্রণাণী প্রাচীন যুগব ময়লা জল-নিকাশ 
ব্যবস্থার নিদর্শন 

লপ্তশ ও পাপী শহবে আধুনিক মুগের জল সরবরা 
ব্বস্থাব যদিও পণন হয় খ্বীষ্টায় সপদশ শতাব্ধীব প্রথম 
ভাগে, তথাপি ১৭৬১ গ্রীষ্ঠাবে নগুনে বাশ্পীয ইঞ্িন চাশিত 
পাম্প বাবহাবেব পরবে ইহান লিশেষ উন্নটি পরিলক্ষিত 
ইযনাই। আধুনিক ভূ নিগ্রস্থ পযোগাশী (5০%০০ )- 
প্রবতনের মুগ শালিধা্ডে ১৮৫০ গ্রীস্টান্ধেৰ পবে। উনিশ 
শতকের শেষ ভাগ হইতে পয়ংপপিশোধনের (96৬৭৫৪ 
[১1110100110] 17911110) দিকে নজব পডিখাছে । 

১৮৬০ খ্রষ্টাঙ্ধে পবিকল্ননা নারমন্ত করিয়া দশ বসন 
পরে ১৮৭০ খ্রী্টাবে কশিকাঠাষ পনিশ্ু লণ সখবখাহেব 
( কলের জলে ) বাবস্থা হয। ছু শিপ পবোনালীর কা 
আরম্ত হয ১৮৫৭ খ্রাগ্াব্বে। কল্কী তাৰ অনের পঞ্বে পশ্চিম 

বঙ্গের অগ্যাগ্য শমবে পবিশ্ষগ অল সরবরােন ন্যবস্থ। শাপস্ 
হয় । আদনিক দ্গা।পুব শহর ও কব্যাণ উপনগরী এব" 
হাঁগুডার কোনও কোনন স্থাণ হাডা পশ্চিম বঙ্গেণ অগ্যাগ্ 
শহবে উ শিয়ন্থ পঝোণা টাব ব্যবন্থ। শাহ | হবে এ সম্পবে 
জনম্বাস্থা হঞ্জিনিধারিং এর ব€ পারকণন। পত্ত* হহতছে। 

আপুনিক গঞঙীব শশর্ুশেব আাহাখো সাবাাশবাপদ 
জনন সরবরাহ জব হহাতাত। এদিকে শিখায়নের ধঘলে 

শদীর জল এ্রুমশঃ আর্ধক দুষিত হইথ| অবাবহাধ হহষ। 
পড়িভেছে। প্রচাপত পরিশোধন পক্িলা মগবা ক্লো বিশ 
প্রভৃতি রালাখনিক নদীর দুশিত জশকে কোনদ (কোন? 
বাধি বীঙ্গাগু (ভাইরাল) হহতে মুকু কারঠে পাবে 
না। লে পাখীর মত ম্নশ্য শহরের কলেব জল 
শিরাপদ নখ । দুধি৩ খমুনার জলের জন্য দিলীতে গাবা 
বোগেব প্রাহহাব | আগ্রিনিবাপণের অন্য শহাব জপ 

সরবখাহের প্রাচধ ৪ হুষ্ট বাবস্থা অপরিহাগ। 

শপিল ভট্টাচার্য 

জনা মাহিম্মগীর[জ শীশর্বজের ০জখ্িনী মহিধী ও 
প্রবীরের জননী । পাগুবদেব অশ্বমেধের অশ্ব নিঝোধ 
করিযা প্রবীর জুনের সহিত মৃদ্ধে শিহত হইলে 
গ্রুতিহি"সাপরায়ণ। শ্বুকা জনা নীধ্বজকে যুদ্ধে প্ররোচিত 
করেন। শীলধ্বজ অসন্মত হুইপে জনা নিজ ভ্রাার 
শরণাপন্ন হন। ভ্রাতা তত্রীর প্রস্তাব সমর্থন না] কণায় 
ক্ষ জন] গঙ্গায় আম্মবিপর্জন করেন। কাশীদামী 
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জনার্ন কর্মকার 

মহাভারতের এই কাহিনী বাংল দেশে বিশেষ সমাদুচ। 
জৈমিশিভাবতের ঈষং-পরিবশিত আখা!নে মহিষীর নাম 
জাপ|। তিনি অশ্রিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ কবেন 
( জৈমিনিঙাব্তত, ১৪ ১৫ শধ্যাঘ )। 

2পুম।শী জটাচাশ 

জনার্দন কর্মকার প্রসিদ্ধ লৌহশ্নী। প্রচ লেপার 
অগ্করত (ব*মান পুধ পাকিস্টান ) পাচগা৪-এ জন্ম গ্রহণ 
কবেণ। কথিত আছে, তিনি ঘশিদধাবাদের ২১২ মন 
এজশেব ৭১২ ভাত পৈর্ঘা ও ট্ণি হাতের অধিক ব্যাস- 
বিশিই বিখ্যাত 'জাহানকোষা? নামক কামানের নির্দাতা 
(১৬৩৭ শ্রী)। শাহজাহানের সময় জাহাঙ্গীব নগরে 
(বশ্মাণ পূব পাকিস্তাণ-এব অপ্রর্থত ঢাব। শহর) 

ইমপাম খার শাসনণকালে ঠিনি লৌহশ্ল্লের দক্ষ হান 
লিশেধ খ্যািি অর্জন কবিযাতিলস্নে। ভাহাব নামাভসাবে 
তাহার ব শের উদ্বপুক্চণ 'জনাইমের গোঞা? নামে খ্যা। 

আনশাকা গেনগপ 

জন্মতিথি যে মাসের মে টিখিতে কোনও মানুষ জন্ম গ্রহণ 
কবে, শাদর দেশের প্রাচীন বীটি মগসাবে সেই মাছের 
সে [ণি শাহার জঙ্মতিখি বাজগ্মদিন বলিযা পবিগণি | 
ভগ্মত্থিতশ তিল কাটা গানে মাখিথা ঠিলসুভ্ লে সান, 
দগ্মপন্স বন ৪ জন্মাতথিসত এদা, বা পড়তি পেবনা ও 
গার্বদেয প্রতি চিবলীবী খহাপুরষদের পজ| এব, 
মহেজসবের আ্টান করণায় | ধ্ভ দিণ নববপ্ব পরিপান 
পরিতে হম এ" গুগ উল, শিমপা শা, শাদা সবিপা) দূবা ৪ 
শোগোচশাবুপ্ত জশ্মগ্রা্থ ভাত বাধিতে হখ। নখ চন- 
কাটা, মেথুন, চাঘ পথখদন। আমিবভোজন, কহ ও 

টিপা এত দিল নিশি । «হ ধিন জীবিত মংশ্য হলে 
ছাডিযা দেওথা ও বাঙ্গণকে দান পবা এন হাত খাঞ্যপ 
বিধান গাছে ।  এইমব বিধি নিষেধেবাকছু কিছু গ5বন 
এখনও আছে। তবে জন্সতিখির পখিবতে জন্ম শাবিখে 
সাধাবণ উৎসব কণাই এখন প্রথা হইযা দাডাইধাছে। 

দ্ব বধুণনধন) ৩খি৬ব ১ স্ববেমোহন ভট্টাচার,পুহোঠিত- 
দর্পণ । 

চিশ্াহবণ চন 

জগ্মনিয়ন্ত্রণ পবিবাব পরিকল্পনা ₹ 

জগ্ম।জ্তরনাদ কর্ম ও জন্মান্তববা? ভারতীয চিঙ্ধারায় 

অঙ্গাঞ্গীভাবে জড়িত। একমাত্র জডবাদী চাবাক ভিন্ন 
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জন্মা্ববাদ 

প্রতোক ভারনহীয় সম্প্রদায় জগ্মান্তরব[ধ স্বীকার করেন। 
চারাকমতে আম্মা বলিযা কোন৪ নিত পদার্থ নাই । 
জডন্ষ্ট দেহ মুত্র পবে জড ই মিলাইয়া যায-- 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পরলোক বলিয়া প্রান্ক্ষিক 
জঢ জগং-নিবপেক্ষ স্বতন্ধ কোন ৭ লোক শাই। 

দৈনেখা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী | দৈশমডে দেহ 
পুদগল ₹& এবং বিশন্যে বিশেষ দেহ বিশে বিশ্ষে 

পুদ্গণ ৮8 | দেহ ধারণের পক্ষে মাযার বাপনাই বিশেষ 
শ[যকর | আতা জীবনের কর্ম, ভাখন। « বাকা আহ্ণ 
এক মন্ধ আবেগের স্যট্ি কবে এব আঙ্াহ হভিখন শিন্ষে 
&েহ ধারণের উশযোণথা পুদ্গশ আকর্ণ করে। ফলে 
দেঠের হাটি হম । ইান্দ্যাদি, মন ও প্রাণ সণ এই দেহের 
অশ্টরহুতি হম। জীবের জন্ম, জাতি, পপ ৪ স্বভাব জৈণ- 

মতে সাহ কর্ম শির্বা্িত | দৈনেলা গোত্রকর্স। 'আুকর্ম 
প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম স্বীকার কবেন ১» করাগসাবেই পরব হা 
জন্ম হয। জন তীর্থ করদেণ পূৰজন্মের বুহ্ান্থ বলিবার 
ক্ষমতা ছিশ। 

বৌক্েব| মান্সার স্থাধী সন্থা স্বীকাৰ না কর্ধিলে? 
জন্মান্মববাদে বিশ্বাপী | ভাহাবা জীবের বর্সের উপরেই 
সলাপেক্ষা অধিক জোব দিযাঙেন + বৌপমতে কমতোগের 
গ্রহ অবেপ বান বাব দেহগ্রাপি খটিযা থাকে । বদ্ধ 
নিজে কম ও পুনর্জন্ম ্বীকার কবিদাছেন। বৃঙ্ছের নিজের 
পঞ্জ্যাসমহ্েণ পুহা গত শাতক গ্রন্থে স গৃচীত আছে। 

হ্যাখ বৈশ্বিকধতত৪ জন্মান্তববা। স্বাকত হইয়াছে । 

সৈশ্ববিপ মতন ব্যান্থা বু । বিন হণ ছনদাও আম্মা 
“আদ্র পলিধ| “কটি গুন ম্বীক 5 আহে, ইহ। শঙ্গ্িন সৎ 
বা এস২ করেব সন্বান্বিশেব। আত্মার দেহ শাগ 
(ন্প সর্পণ ) ও **ন দেহে প্রবেশ (উপ সপ ) 
অদ্টের দ্বাপাই শিষপিন ইখ। প্রাবনদ্ধ শেষ হইলেই 
দেহাঙ্ুব গ্রহণের গত বঙ্থ হয় হল আসা নুক্ু হয। 

সাখা যোগসম্প্রদাসের মতে বিবেক জ্ঞান উদষের পুতে 

গ৭6*ব মালতে জীব বাব বাব জন্মগ্রহখ করে। আগা 

পিতা "ছি হইনের দেহাদিযুপ হতনা সখ, ছুহখ ৪ মোভেন 
অধীন হইযা পডে। ফলেকহ কব্ধব কান্বকপ আাবকে 

বাব বার জ্মালইত হয়। 

মমাসকধেব মতে বেদোকু কর্ষের ছারা ম্বগপ্রার্ি 
চবম শঙ্খয। অ্শ্রা কমরশমাঁখাসকেবা ন্বাকাখ কবেন। 
গ্রনোক ক্রিথা কহ একটি অপূণণ' ফট কবে এবং 
পরিণামে ফল দেয়। সংকঞ্দনিত অপর পুখা এবং অসহ- 

কর্মজনিত অপুৰ পাপ বশিষা আভহিত হয। সেই পুণা 
বা পাপ বলেই জীব যখাসময়ে উপথুক্ধ শপীব প্রাপ হইয়া 
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জন্বাস্তরবাদ 

স্বর্গ বা নবক ভোগ কবে। ন্বর্গলাভের শন্তর্বতী বিভিন্ন 
স্তরে জীবকে বিভিন্ন দেহান্তরের মধা দিয়া যাইতে হয। 
জন্মান্তববাদ মীম।ংসকদের একটি স্বীকৃত ৩ব। 

উপনিষদ ও গীতাষ জন্মাদুববাদ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে। «ই দেহ ধারণ করিবার পুণে আমি আরও 

অণেক দেহে বাধ কবিয়া আসিধাছি-_- এ কথা গীনায় 
শ্রক্জ নিজেই পলিযাচেন। তিনি পর্বেকার সেই সমস্ত 
জন্ম মনে করিতে পাব্তেন। যাহাবা যোগ-শক্তি কিংবা 
তপং-শক্রির গ্রঙাবে পুবচ্ছশ্মেৰ কথা স্মরণ করিতে পাবেন 
তাহাদের জাতিম্মর ধলা হয় ('জাতিম্ববা দ্র )। ভাব হীয 
চিন্থাধারাঘ জাতিম্মরএর উল্লেখ পাওথা যাধ। ইহা 

ভিন্ন বর্তমান জন্ম ও অবাবহিত পুব ও পব _ এই তিনটি 
জন্ম ভৃগু-গণণা মতে খ্বাকত। অবতাবখাদের ধারণাও 
জন্মান্থরেবু সহি ৩ জড়িত । 

"মইবত বেদান্, বিশিষ্টান্েন, শুদ্বাদ্বৈত, ছৈনাটদত ও 
দ্বৈঠ গুভূতি ভানুভবধেণ বিভিন্ন দাশনিকসম্প্রদাযের 
প্রডোকেই জন্মানুপবাদ স্বীকার কবেশ। 

শৈব শাক্তসম্প্পাধগ্রশি জন্মান্তরপ(দে পিখামী। জন্মের 
ক্রম অন্টসাঁবে জীব বিভিন্ন অবস্থাঞ্ধব বা দেহ।ম্তবের মব্য 
দিয। মুক্তিব পথে অগ্রসখ হম। গুন গেহপিশিষ্ট সংসাবধ্ছ। 
জীব 'স-কপ? বলিঘ। অভিহিত হইধা থাকে | এই অবস্থাণ 
পীব তাহ।ব কার্মাপঘো স্ব ৭ তব ও কুপন অন্তবূপ 
দেহ ও ইন্দিমাধি পাত পরে । পববতী অবস্থা ব! স্তরের 
নাম 'প্রশয়াকল?_ এই অবস্থায় শীব সমস্ত হটিব।বী 
তত্ব হইতে এক থাকে সেই সকল লীবের কোণ ৭ দেহ 
থাকে না ইহারা কর্ম সতস্বাব ও মুন অবিগ্াযুত কতক- 
গুলি অশবীপী অথু। জীবের ভতীয বা মবোচ্চ 'অবস্থ। 
বিজ্ঞান কপ বলিয়া বিদি ৩। এহ অবস্থাধ জীন অবোমায়ার 
গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তুন্ধধঘায় অবস্থান করে। ইভা 
ঠকবলোব মবস্থা। ৈবলাপ্রাপ জীবসমূহেব মধ্যে যাহার! 
উন্নততর, তাহাবা পরবতী কলের গ্রারস্তে এশ্ববিক 
জ্ানলাভের যোগ) হয়। এশখ্বরিক জ্ঞাানপাভের পবে বা 
শিব।বস্থাগ৪ বিভিন্ন অবস্থাস্তরের বিষ শৈব-শাক ম বাদে 
উল্লেখ পাওয়া যাষ। “পোক' বা জগতের বিভিন্ন স্তরে 
অবস্থনের চারু তম অতসাবে নিভিন্ন আগ্মা" ১, বিগ্বেশ্বর 
২, মঙ্ব্েখখবব 9 ৩. লোকেখর বলিয়া অভিহিত তইযা 
থাকে । শৈব শান্ত আগমে খণিত আম্মার রিধিধ 
অবস্থান্থর বা! জগ্ম(ন্তর প্রথচীন গ্রীক চিষ্তাধারায় বিশেধ- 
ভাবে ওব্ফাইট (00%১1৮6) ও তাহাদের পূর্ববর্তী 
ওরফিসি (01171)101 )-এর অন্ব্ধপ। 

সেমিটিক ধর্মনযূহে ন্মান্তরবাদ শ্বীকুত হয় নাই। 

জপ 

খীষ্ট ধর্মে পাপ, পুণ্য, স্বগ, নরক প্রভৃতির উল্লেখ আছে 
সত্য, কিন্ধ কোনও অবস্থাতেই আনা পুনবার দেহ ধারণ 
করে বা জন্মান্তর প্রাঞ্ধ হয় এ কথার উল্লেখ নাই । 
ইসলাম ও ইছ্দী ধর্ম একেশ্বববাদী - কিন্ত ইহাপ] জন্মাস্তব 
গ্বীকাপ করে না। এইসব সম্প্রদায়ের মতে আত্মা অন্তান্থ 
দবোব হ্যাষ স্ষ্ট দ্রব্য _ নি৩) পদাথ নষ। 

দ্র হীবেন্গনায দত্ত, কর্ধধাণ? ও জন্মাপ্তর, কলিকাতী, 
১৩৬০ ব্গাব। 

মনোরঞন বু 

জগ্মাষ্টূমী নুখা আবণ বা গৌণ শাত্র মাসের কষ পক্ষের 
অষ্টমী তিখি। এই তিবিতে শ্ররুষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিণেন, তাই ইঠ1 পি উৎসবের দিন বিয়া বিবেচি ত। 
এই উপশক্ষেও ভারতের নানা স্বানে নানারূপ উত্লব 

অন্প্নিত হয। বাংলা দেশে ইহ সাধাণণ ছুটির দিন। 
এখানে উতৎ্মর ছাড়া উপবাপ ৭ রাবিতে রুষের মাঙ্দর 

পূজাণ বাবস্থা আছে। কোখাল কোথাও মুন্য় মুর 
সাহায্য শকুঞেপ জীবন কাহনী গদশন কবা হখ। 
ঢাকা জন্মাঞ্মীর মিছিন বিশে ৮শেখযোগা ব্যাপার 
ছিন। 

জন্মেব পরত ক দেখ হান হইত বক্ষার লগ্ত কমাকে 

গোপনে বালিব অন্ধাবে শন্দাগোপের ঘরে রাখিয়া! আসা 

হয। নন্দরাঙজজাধ পুহশাভেব আপন্দ মরণে জশ্সাচষীর 
পরের দিণ গোলাপের মধ না্গানেব মধা দিখ। 

নপ্দোধ্সব প্রতিপাপিত ৬য। জন্মাগশী কোখাণ কোথাও 
গোকুলাষমা নাষে পর্রিচিত। 

[য1রণ উন ব৩1 

জপ দেবলব নাম বা মন্্রেধে পুনংপুনঃ উচ্চারণ । উহ 
উপাননাণ বিশিই অঙগগ। শান্তিদ্বস্তানে পামনপেব ব্যবস্থা 
আছে। দুর্গানাম জশ পণ্াাঙ্গ ব্বষ্তাযনের একটি 
অঙ্গ। মগ্রসিঞ্গিব দত অন্ষিত তাগ্রিক পুরশ্চরণে জপ 
মুখা স্থান অশ্বিকার কবে। সমস্ত ধখকর্মের মধ্যে জপ 
শ্রেষ্ঠ। মন্ত্র অর্থ বুঝিনা পবিন্বভাবে একাগ্রমণে জপ 
লিখে । জপে উচ্চারণ দ্রুত বা বিশগ্থিত হইবে না। 
জপ চারপ্রকার : খাচিক, উপাংশু, জিহ্বা ও মানস। 
বাক্যের দ্বারা উচ্চারণ করিয়] উচ্চৈঃন্বরে জপ করার নাম 
বাচিক জপ, ইহ। নিয়স্তরের জপ। মনে মনে স্তোর 
পাঠ করা ও উচ্চৈঃম্ববে জপ করা উভয়ই ভগ্ন পাত্রস্থিত 
লের মত ণিরর্থক। প্লিহব। ও ওঠে চাপণার দ্বার! 

কিঞিৎ শ্রবণযোগ্য এবং শিজের কর্ণগোচরভাবে জপ 



জবলপুর 

করার নাম উপাংশু জপ, ইহা মধ্যম শ্রেণীর। ইহা 
বাচিক জপ হইতে দশগুণে শ্রেষ্ঠ । কেবল লিখার ছারা 
জপ করা জিহবা! জপ | ইহা বাচিক জপ হইতে শত গুণে 
অেষ্ঠ। মানস জপ বা মনে মনে নিজ কর্ণের অগোর- 
ভাবে জপ করা উত্তম জপ। হহ| খাচিক জপ হইতে 
সহন্গ্ুণে শ্রেষ্ট । 

জপ করিবার সময বুকের উপর হাত রাখিয়া উহ। 
কাপড দিযা ঢাকিযা জপ করিতে হয়। "চাহ গোমুখ, 
বুড়ো জাশি প্রভৃতি ণামে পরিচিঙ বিশেষে বিশেধ ধরনে 
প্রস্তত থপির মপ্যে হাতও রাখিষা জপ করার বীতি আছে। 
জপেগ সময় পুডা "আপ ছাড়া অণ্য আঙুশগ্ুণি ধাক 
করার শিম শাই। বুড়া আরুল অপামিকার মধ্য পৰ 
হইতে মআারস্থ কপিযা ঞ্মে অনামিবাব নিন পর, কনিষ্ঠার 
নিম্ন পর্ব, মধা পব ও 'অগ্রঙাগ অনামিকা, মধযএ। ও তজপীর 

অগ্রঙাগ খুরাভথা 'ওজনীব মা ৪ নিম্ন ভাগম্পশ করাইব। 
আনিতে হয়। ইহ দশবার এপ হখ। শ্িমিথে 
বুড়া আুশ মধ্যমার অগ্রভাগ পবঞ্চধ আপিয। উহার মধ্য ও 
শিম পরব দিখ| ভঞঁনীর শিগ্ন পবস্পর্শ করিবে। হাঠের 
আদেশ 0 সণ রাখিয়া জপ করার চেয়ে মালাম খপ করা 
প্রশস্ত । এক ণক ভিনিসের মাখার এক-এক রকম 
৭ এক এক দেবতা পা এক এক কাছে এক এক বুকম 

মালা বাবগত হখ। বদাক্ষ) জাবপুনিকা, হি ণসীকাষ্ঠ 
পতঠতিপ্র মালা প্রষিল। তাখ্ক অগ্ছানবিশেষে মহাশখ্খেব 
মাল। ব্যবহারের বিধান মাছে । মাঞ্ষেখ কপালের হাড় 

বা কান 9 চক্ষর মধাস্থিত হাডকে মহাশঙ্খ বলা হয। 
মাতমেব আঙুলে হাডের মাশা শাডা ধিযা গাশিযা 
বাখহাপণ করিবাব বাবচ্ছা আছে। 

দ্ধ কষণনপ্েব তন্্মাব মাপা পির্ণধ ৭ প্রবুশ্চরণ প্রসঙ্গ | 

চিু।ইব।চখব্তা 

জবলপুর মধা প্রদেশ বজ্যেণ অশ্তগাত জবশপুব বা 
জখবশপুণ একটি বিভাগ, জেলা, হাসল ও শহর । 
জবণপুর বিভাগে মোট আটটি জেপা আছে, যথা-_ 
বাপামাট, সিওনী, ছিপাওযাবা, মন্লা, নব্সি হপুব, 
দ্ামোহ সগর ৪ জবপপুর। খিঙাগেব মোট আযতন 
৭৫৬৯৯ বগ কিলোমিটার ( ২৯২২৭*৪ বর্গ মাইল ) এব 
লোকসংখ্যা ৫৭২১৬০২ (১৯৬১ খ্বী)। লোকবসতিযুক্ত 
গ্রামেব সংখা! ১৩১০৮ এবং শহরের সংখা চলিশ। 

জবলপুর জেলা ২২০৪৯" হইতে ২৮০৮ উপ্লর পথন্ত 
এবং ৭৯০২১ হইতে ৮০০৫৮ পূব পর্যন্ত বিস্তত। জেশাখ 
আম্তন ১০১২২ বগ কিলোমিটার (৩৯০৮২ বগ মাইল ) 

জখলপুর 

এবং লোকসখ্যা ১২৭৩৮২৫ (১৯৬১ গ্র) জেলার 
এগারটি শহরাঞ্চপেৰ মোট আয়তন ২৩২ বর্গ কিলো- 
মিচাথ (৮৯৫ বশ মাইল), বাকি ৯৮৯০ ধর্গ কিপো- 
মিটার (৩৮১৮৭ ধর্গ মাইপ ) ব্যাপিণা শ্রামাঞচল। 

জবশপুর তেলার স্ুপ্রাচন উনিবহ জানা দুরূহ । 
সিহপা ৩হগিলের প্পনাথ শামক স্থানে গ্রাপ শিলালিপিতে 
মৌর্দবংশাগ সম্রাট অশোকেব নাম পাছ। য'্য (খরা 
পূব ৩ষ শতাবী )। মৌ'বশের পরব শ্ুঙ্গব শয বাজ! 
পুযামিংহর সময়ে নর্মধা উপতাক] ঠাহ'র অপ্িকারে ছিল। 

'তঃপর শাতবাহন রাজগশের পাজহকাশে দালিণাত্যের 
মাশঠমির অধিকাশহ ছিল ভাহাদের শামনাধান। 
গুপন যুগে সগুদগুপের সময হহতে জবণপুব দাঙোহ অঞ্চল 
গুপ্ত সামাজোর ৬ উপ হইলেও স্থাশীখ পরিপাজক- 
মহারাজ্গণেব শাপলাধীন ছিশ। একাদশ শশাঙীতে 
আল্ ধীরূনীব স১য়ে এহ অঞ্চশ হৈহয কপ্ঠরিব শী চেি 
বাজগণেপ অধিকারে আসে। অতপর গণ বানবশ 

এখানে হাণ্ঠিত হয। গণ্তৰা স গ্রাশাবের পুবববূ 
হতিহালধ্যাত রানী দ্রগাতী ভাঙার পুরেব নাবাশকঙের 
জগ শানন পবিচাশনা কক্তে থাকেন । কিছু আসক 
খার আঞ্মণে বাণী শিহত হগষার পব গড়া অনল অঞ্চশ 
সমাট আকববের সামাল হব । ১৭৮১ খাবে 
জবলপুর অঞ্শ পেশোয়াদেব অধিবাবে আসে । ১৮১৭ 

খ্ঞ্ভাদেই জেলার অশ্রিবাশ অক্ণ ব্রিটিশেরব অঙিকারে 
আপণে। কেবল বিএজপাগড রাজ্য সিপাহী-বিধোঠের পর 
ণই নেলার সহি৩ ২ হয়। 

জবপপুব জেণাণ মধা দি" একটি দা সমপ ভু 
উন্ধব পূব হহতে দক্ষিণ পশ্চিম পিকে বিশ্বৃত। উদ্ভ পাৰন্থা 
ইমিসমূহ এই সমঙমিক উ্রপিকে বেইন করিযা 
ব্বাখবাছে | পশ্চিমাঞ্চলের পেলে পাকে গতি 5 বিদ্ধ 
পাবত।ঠাম সমঙ্গামর আত সন্গবচেহ হু উকপে 
1গাধ্মান। দশিণ দিকে বাঁহধাছে মহাতেও পাতি এবং 
ডত্তর দিকে কপাঙ্বিত শিশাখ গঠিত ৪ প।াটেপাইটে 

আবৃত উ%ছুমি। 
বিদ্বা পরতেব শাখা ভানবেব পাহাড় জবনপুর ও 

দামোহ জেলাব শীমা [নরারণ করিখ' দক্ষিণ পশ্চিম 
হইতে উত্তর পৰু দিকে বিস্তত। মধা ভাগে উহা বন 

শাখা বিভক্ত হইয1 কাঢাঙ্গীর নিকট ৬০০ ৭৫০ মিটাব 
(২০০-২৫০০ ফুট) শ্রঙস্কপ ধারণ কবিদাছ। 
তানরের পাহাডের উতর হহতে প্রায় সমান্তরাশশাবে 
বিস্তৃত কাইমুর পাহাড ৪ বকা শগের পল্ল শিলাস গনি *। 
পূব দ্বিকে বূপান্তবিত শিলায় গঠিত তি ধগড পাহাড 

৪৫১ 



জবপপুর 

জেপার মধা ভাগ হইতে উত্তর পূৰ পিকে খিশ্তৃত। ইহা 
ছাঁড। মাড যারা তহমিলের উত্বাশে অগ্চ্চ কহেনজুয়া 
পাহাডও উতলৎ যোগা । 

জেলা দক্ষিণ পূব ৭ দগ্িণ অঞ্চলে নর্মদা নদী 
( এনর্মা জে) ৭ তাহার উপনদী হিবণ ও গোড প্রবাঠিত। 
মাহী নদী উননবাশে প্রবাহিদ হইয়া গঙ্গার উপনদী 
শোণে মিশিযাছে । অন্থান পণীব মধ্যে কাটনী ও কেন 
উল্লেখ ধোগা। 

এহ অঞ্লে স্গ্রাটন 'মাকিযান দুগ হইতে আশিক 
যুগ পর্যন্ত “্কাশ্বিক মাগর শিলা দেখা যাব। আক্ষিযান 
গেব গ্রানার ও নিস, খাবধ্যার মগের মাবেল ও 

শিস্, গঞ্ডোাশা যুগব পশল শিপা * বাসট শিলা 
যুগের ব্যাস বু স্বাপ ছেখা যায। সু্গাটান গ্রানিড 
শিলাষ গঠিত অঞ্চল জবলপুব শহবের দর্গিণাঞ্চশে 
আব্ছবিকাদনখ ধনে এক বিশ্িই কপ ধাখণ করিমাছে। 

গডাব উপকাঠ অবস্থিত মদণমহল পাহাডে গোলাকুতি- 

বিশিষ্ট গ্রার্পিট পাথব্র মছাব নাত। 
জেশার অবণ্যাবুত অঞ্চলে অধযিন্ন মাত্র ৮১৭ পগ 

কিলোমিঢাব (৩৩৫ খাঁজাহল)। সেগুন £ই ণ্শাকাব 
উল্লেখযোগ]) কাঠ সামাগ্য শাখার চাষ এখানে হইয়া 
থকে । 

জেলার ধন্সিণ ভাগে উদরু রগ মুন্তিকা কমিকা্মব 
উপযোগী | নখদা পতাকা অঞ্চলে শাপ ও বাদামী 
বালুকাময পল্খাটি দু হয়। ভিরিগঞ্ড শবলেব ৯৯ ভাগে 
ল্যাটেরাতট হব” উদ্তর |?কে শাল কক্কবদখ অভবর মর শ। 

সমগ্র দেলাতেই মোঠরমী জলবাখুব প্রভাব দঈগ'হঘ। 
বুষ্টপাত দক্ষিণ পূব অধলেহ অপেক্ষার ঠ বোশি (১০১১৪০ 
সে্টিমিটাব ) এব আমশঃ ওর ৪ পশ্চিম দিকে বৃষ্টিপাত 
কমিযা যায । জবশপুব শহাে বাধিক বুচিণান্ের পরিমাণ 
১৪৩ সেট্টিমটাণ | জুন) জুশাই, আগত ও সেপ্টেম্বল। এই 
চারি মাস বর্যাকাশ হহলেও জুপাত মাসেই নুষ্টিপাত 
সবাবধিক। গভ সর্দোন্চ উষ্ভঞতা দেখা যা মে মাসে 

(৭১০ সে্টিগ্রেড) এপ গও সরনিম্ন উষ্ণতা ডিসেম্বব 
মাসে (৮২০ সেন্টিগ্রেড )। 

জেলা আঅধিকা শ অঞ্চন পার্ভা হওয়া সবে৭ 

রুধিকার্ধে এই অঞ্চল টর্লেখযোগা । জেপারপুর্ব দিকে 
ধান ও পশ্চিম দিকে গম ও জোয়াব প্রধান কুধিজাত 
ফসপ। তাহা ছাড। বিভিন্ন কমের ডাল, ততপবীঙগ, ইচ্ষু, 
ছোলা ও সামাগ্ত কার্পাম বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। 
অগভীব ও অঞ্জবণ মুখ্ডিকার প্রভাবে অধিকাংশ অর্ঝপেই 
উত্পাদন কম হহয়া থাকে । 

জবলপুর 

জবলপুর জেলার খনিজ সম্পদ : চন পাথর, বক্সাইট, 
ফেল্ম্পা, ঢ্যাঞ্কচ ও সাবান পাথব, সামান্য লৌহ ও 
ম্যাঙ্গানিজ। মধ্য প্রদেশের শঙতকবা ৬৫ ভাগ চুন! 
পাথর এই জেলাষ উন্বোলিত হয। ভেরাথাটে যাবে 
অঞ্চপের পাশেন সাবান পাখরেধ খনি খুবই উল্লেখযোগা । 

সমগ্র জেলা ৬৬৭৫ শন (১৯৫১ শ্রী) শ্রমিক বিভিন্ন 
থশিম উৎপাদনে নিখুঞ | 
জবশপুব শহব (২৩০১০ উল্ব ও ৭২০৫৭ পূ) পর্মদ] 

নাঈীব উত্তর বে আাস্থিত এইট শহ-টির দুদু বেলপণে 
বোগ্াই হইতে ৯৮৪ |কনোমিগার (১১৬ মাইগণ ) এ 

কলিকাতা হইতে ১২৫৪ কিশোমাগর (৭৮৭ আইন )| 

ইত ছাঁডা ছেট বেলপথে দক্ষিণ পবে পাবতা অঞ্চলের 
সঙ্গে যোগাযোগ অ'ছে। 

জবশপুর নামের উৎপব্ধি সম্পকে মানত আছে। 

অনেকের মতে আবণী শর অবণা ( অখাজ পাখখ ) হইতে 

এইট পাদেব উতৎ্পনি, কাত শহরটির অবস্থান প্রষ্বময় 
অঞ্চপে | কিন্ত মহাতার *-বণিও ছচেপি পাজগাণল বাশবাশী 
ধিপুবীতে (05শখার ) গাপু াশসালপিঠ খালি 
পান] (বা আাদলি পদ্াশ। | নামের টালখ প তখ| 
যাখ। কোনত কোনও ১1৭ দাননিক। বাব] জাবাশির 
নামাণদাতে & শংবটবহা বাশ নাম জা পুন । 

০৮৮১ এ্ঠাদে “5 আঠার পা ।শক্রিব শপিবাবে 

আমা” পব হনশাপুপ বাহারের এশা «এ চদবেশ হঠনখ। 

৪ঠে। শহবের একা 5 (বিণঠান পাশের) এবটি 

2শব্ স্থিত হখ। গতম ল হু বাসগা। হভমা ৯। 
উপনিশ শতাদীব দিচী৭ দণ্কে লপপপুব ব্রিটিশ 
শর্চিব পান 5 হপ্ধান শর বখানে তদপ] কমিশশ।বেব 
প্রধান ক কেন স্থাশি 5 হ৭ এব শহবটি ৭ হ প্রসারল।ও 
করে। ১৮০৯ খাগ্কার্ধে এই শহর পৌরশাপানেব অনশন 
হা। ণন্মানে জধণপর শহরগোগার মাতন ০ ৭ বণ 
কিলোমিচাব (০১5৯ বগ মাত) পোকপ খা। ৩৬৭০১৬। 
এহ শহবগোঠা নবশপুব, দবশণূব ক)াটন্নেট ওযামাপিয়া 
_ণহ ঠিনটি অঞশ বহদঘ। গঠিত। 

জবপপুব শঠনে প্রায় সক্কণ শিমহ খনিজ, খনজ ও 
কাব দব্যেব ৬পব নভরশাল। কোন ভারী শি 
এখানে গডিখা গঠে নাই । কাষ্ঠশিন, চর্ঘশিল) তাতশিল্প 
ও চিনামাটিশ্ি উলেখযোগ্য। 

জবনপুর শহরের উপকণ্ঠে ভেরাধাট নামক স্থানে 
ধূয়াধধ জলপ্রপাত ও তাহার কিছু দুরে প্রসিদ্ধ মাবেশ বক 
অবস্থিত। মার্ধেলশ পকের পাশে বিভিন্ন বের মাবেল 
পাথরে গঠিত অঞ্চল দিয়! প্রবাহিত নম্র গিখিসংকট 
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জবা 

আর একটি দর্শনীয় স্থল। অন্যান্য দশনীয় স্থানের মধ্যে 
গভায় স.গ্রামপারের শিমিত সংগ্রামলাগণ ৪ ভৈরব- 
মশ্দিব এবং মণ পাহাড়ের শধদেশে বিরাট গোল 
পাথরের উপর গণ্ণাজ মদন মি হেব নিগ়িত মহপ প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 

দ্র 1112 111170141 060200060 01 17010. ০] ১1৬, 

02500910, 1908; 291010131 09011)01] 01 4৯1)1011৩0 

[০5011011010 [২৩১৩৭:০1), 1 6010770 1০071017110 31190) 

০17১1 1১, ৩৬ 10611)1, 1900 3 00719/5 01 11182 

140110141260095 ৬০1. ৬1, 10010, [14 196]; 

116 03056060101 17414, 01. 1, 1995. 

মুধুণনুনার বহর 

জবা মাশহালিগ গোর ( চাথ)1]5-1৩191৬৭০০0৩ ) 

অগ্টভুক্ত ববন্জীপী উদ্দিদ | বিঞ্ঞাণস'্ম ৩ নাম হিবিনকস 
পোসাসিনেনসিস (111015065105৫-51067515 )1 বাংল 

দেশের প্রায় মণ এহ বহশাখাবিশিষ্ট গাছ দেখা যাষধ। 

গা গুলি গণ ৩ % মিটার লম্বা হহখা থাকে । গাছের 
পাতা] টিঙশাক নিও অগ্রভাগ ষক্চ | পাতার প্রাঙ্ছে করাত্ে 
দাঁতে মত পাত আছে । গা সাপা বমএই এুল টিতে 
দেখা যাস । ব* জবা, শ্বেনদপা, হবিদা খা পাগুজখা, শীল 
জলা, পঞ্চ১থা পপ, কু ৪বা প্রহাতি একাপ, ছ্দিপ ব1 
বল -বিশিষ্ট « নানা বণেণ জবাকুন দেখিতে পাছা যায়। 
ফুলের গন্ধ বাহবের ধিকে অনেকটা গ্রলশ্বিত। 
গকেশবের কিটু9 নীচেই পবাগকোসগুল। গহধাথের 
৮$দিকে সপ থাকে । সাপাবণ'ত শাখাকপম ছাতা 
ইহাদের পশবিঙ্গাব ঘটে। আনুবেধীয গািক্সাপঞ্থতিতে 
জবাব পাতা, মল ও ঞলেব বাব্হার আছে। 

₹্₹ কালীপদ নিশ্বাস ও এককডি খোষ, ভাব শীষ বনৌষধি, 
১ম খণ্ড, কণিকা তা) ১৪৫০ । 

শে। 1 চলর 2টচাধ 

জনাল।! টউপনিষর্দে উাহ্খিঠ মাশাবাধিনী বমণী। 
ভাঙার পুন সত্যকাষ গ্ুঞ্গৃভে বিদ্যালাভের জন্য উৎস্থক 
হইয়। মাতাকে আপন গোএ-পবিচয় জিঙ্শসা করেন। 
জবাপ1 খলেন : “বৎস, তুমি কোন্ গোত্রে তাহা আমি 
জানি না। যৌবনে আমি বহুচারিশী পরিচ। ব্রিক] ছিপাম, 
সেই সময়ে তোমাকে পাইয়াছি , কাজেই তোমাধ যেকি 

গোত্র তভাহ। জানি না। "মামার নাম জবালা, তোমা 

নাম সঙ্যকাম, তুমি জাবাপ সত্যকাম বলিযষা শিঙগেব 
পরিচয় দিও ।, মাতার ণিদেশ অহ্ুসাবে সত্যকাম গুরুর 

জমিয়ভু-ল্-উলেমা-ই-হিন্দ 

শিকট প্রক্কৃত আম্মপরিচছু ধিপে গুক তাহার সত্যভামণে 

সন্ভষ্ট হইয়া উহাকে উপনীত করিস গ্রহণ করেন। 
(ছপ্দোগ্য উপনিষৎ্খ ৪1৪ )। 

পবুমাবী ভটাচার্য 

জমদগ্রি ভগবশজাত ঝষি। রাজা প্রসেণদিতেের কন্তা। 
বেণুকাকে লিবাহ করেন। পঞ্পুবূদতী বেণুকার পঞ্চম 
পুর পরশুরাম প্িঞুর অবগার খলিযা গণ্য হন বেখুকা 
একবার জলকেলশিবহ গাজা চিত্রবথকে দেখিয়া মু ৪ 
বিহর4 চিনে আশ্রমে প্রতাযাবাহন কবেন। ভাঙার পাতিত্রত্যে 

সন্দিহান খষি জমদগ্রি পুদগণকে মাত়হ আর আদেশ দেন। 
হার গথম চাবি পু মাভহত।1 করিতে অগ্ধাকার কথায় 

পিভশাপে জডত্ব প্রাপূ হন। পঞ্চম পুল পরশ্থবাম কুঠারা- 
ঘতে মাভবর্ধ কবেল। জমদগি ভাঙার শিঠশভিতে 
পণম প্রাত হইখ। বরুধানের হচ্ছা কবিশে পপশ্বাম মাতার 

পুনজীবন) শ্বাঙগণেব জডহলোপ, আপনার মাতৃহত্া- 
পাপ নির্নাভি, অজেনতু এব” দীগাদ প্রার্থনা কবেন। 
জমাাঞি পুলের পাখনা পুৰণ করেন । ওক লমণে বেণুকা। 

বৌপ্রেব মধ্যে স্বামীর নিক্ষিপু বাণ আনা-নেগয়া করাধ 
রা% হইয়া পড়িপে জমদত্রি স্থুদকে ধ্বস কক্রিতে উগ্ভত 
হণ) সু রেণুকাকে ছনধ। ৪ পাদুকা দিষা ভাহাব ক্েশ- 
মপনোদনে সহারহা করেন । সেই হইতে পুথিবীতে ছর 
৪ পাদ্ধকার ব্যবভাৰ পচশিহ হম (মহাতাবত, বনপব )। 

'পরজবাম? দু। 
; সগ্ত' গুপ্ু 

জমিয়তু-ল্-উলেম।-ই-হিন্দ প্রথম মহাসমবের । ১৯১৪- 
১৮ গ্রা) সুঘোগে ইশব্জে সরকারকে বিদুরিত করিবার 

চে ব মণলানা মাহগদুল হামান মহুলানা উবাযয়ল্লাহকে 

কাণুল প্রেপণ করেন এব তুৰঙ্ক সরকারের সাহায্য লাচের 
উদেশো স্বযা হোযে যাহা কবেন। ইতবেজেব অন্তচব 

শরীঘ গুপাইনের বেইমানিতত ব্যেখ্লহিন্দ মগলানা 

মাহখছুল হাসান তদীথ ছাএ ম্ূলানা পাইন আহমদ 

মপ্নী এবং আরও তিন জন সপ্দীসহ গ্রেন্তাব হন এবং 

মাপদার ব্পাশালাষ স্বদীঘ পাচ বংদব কাপ অতিবাহিত 

করিয়া ১৯১০ শ্বীগ্রাব্ধে দেশে প্রঙাবতন করেন। 

তাহাব প্রত্যাবনের কিছু দিন পুবে অমুতসরে 
জমিয়তে-উলামাব দ্বিতীয় নিখমতাগ্িক সংগঠণ ও প্রখম 

পবামশ-নও1 অনুষ্ঠিত হইলেও ১৯২০ খ্রীষ্টন্ষে দিলীতে 

জঠ্মিতে-উলামার প্রকাথ অধিবেশন অন্ষ্ঠি৩ হয়| সচ্যো- 
ক্ত মণুপানা মাহমুদুল হাসান এই অশ্বিণেশনে সভাপতিত্ব 
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জমিয়তু-ল্-উলেমা-ই-হিন্দ 

করেন। দেশবাশী তাহাকে শেয়খুল হিন্দ নামে অভিহিত 
করে। 

জমিষতে-উলামার উদ্দেশ হইশ: ক, ইসপাম, 
ইসলামী আদর্শ ও মুসলমানের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং পুতাস্থান- 
সমূহের হেমাজত খ মুসপমানদের ধর্ম, তমদ্দদন এবং 
শিক্ষানৈতিক অধিকার অর্জন ও সপ্রক্ষণ গ. মুসলমান 
সমাজের ধর্ম, শিক্ষা এবং সমাজ -বিষয়ক সংগ্কার-সাধণ 
ঘ. ইসণামী তাপিমেব আলোকে ভাবতে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সাধনেব প্রয়ান উড. ইধশামী 
জ্ঞান বিজ্ঞাপেব পুনক্চদ্ধার এব ধুগোপযোগা শিক্ষাবাবস্থার 
প্রবতন। 

১৯২০ গ্রা্ান্ধে ইংখেজ সরকাবকে এব ইংরেজ 
সেনাদলে ৩তিকে বয়কট করিবার জন্য মিয়তে-উলামা 
ধোয়া দন সরকাব-কতৃক উহা বাগেয়াপ হওয়া 
সবেও উঞ্ ঘতোয়া বারবার প্রকাশিত হয়। ১৯১৭৯- 

৩৩ খ্রীষ্টা্ পধন্থ জমিয়তে-উলামাব সাশ্যগণ জাতীয 
ক গ্রেসেব মঙহ স্বাধীনতা-স গ্রাম-প্িচাশনায় সববিধ 

নিগ্রহ ভোগ কবিখাছিলেন। পরবতী কালে | ১৯৩৯- 

১৪ খরা) পান্থ দ্বাধানতা-সগ্রাযে জমিযঠেউশাম।ব 
নেহবু'দ পুণোগ্চমে অংশ গ্রহণ করেন । স্বাখীনতালাতেৰ 

পর জমিয়৩-উলামা এখন শ্রপু সামাজিক প্রণিষ্ঠানে 
পরিণত হইযাছেন এব বাজনীশত ঠ্যাগ কধিযাছেন। 
কগ্রেম এব অন্যান্ত খাজনেতিক প্রত্িজানের আও 
জযিঘতে উপামা পোকধভা বা বিধানসভার আন্ত নিজেব 
নাঘে কোনও প্রার্দ মলোনঘন। এবং শ্রাতঠান চিলানে 

নিবাচণে অশ গ্রহণ করেন না। তাহার অর্থ ইহণ শগ্প 
যে জমিধৃতের মভ্াযগণ শিবাচনে অংশ গ্রহণ করিতে এবং 
লোকসভ।, বিবানমভা গ্রছতিতে সদশ্তণদ্রে দন্ত প্রার্থী 
হইতে পারিবেন শা । বাজনীঠিতে জামিখতে উপাখাব 

সভাগণ স্বাধীণ। কণ্গ্রেন, সোল্ালিন পার্টি প্রতি যে 
কোনও বাজনৈতঠিক প্রতিষ্ঠানের সদশ্যগণ জমিখতে- 
উলামাণ সভ্য হইতে পাবেন অথবা ্বতশ্বতাবে নিবাচশ- 
প্রার্থা হহতে পাবেন। 

জগিয়ত লৃ-উশেমা-হ-হিন্দ শু আলেমদের প্রতিষ্টান 
নয় বরং উপাধাগণের দ্বাবা পরিচাশিত মুসলমান সব- 
সাধারণের প্রতিষ্ঠান । জমিয়তের উদ্দেশ্াবলীর সহিত 
একমত প্রাপূবযস্ক প্রত্যেক হললমানণ নবণাত্ী ইহার 
সভ্য হইতে পারেন। প্রতি ছুই বত্সর অন্তপ্ন একনার 
জমিযতের সভ্যসগ্রহ এবং কর্মকর্তাদের নিবাচন হয়। 
জমিমতের উাদ| বাব প্রত্যেক সদস্যকে এককাশীন পচিশ 
পয়সা দান করিতে হয়। কমপক্ষে একশত নাশ্য পইন়। 

জদৃদ্বীপ 

স্থানীয় জমিয়ত গঠিত হয় এবং একাধিক স্থানীয় জমিয়ত 
লইয়া জেলা জমিয়ত গঠি হ হইয়া থাকে । 

আবুল হাযাত 

জন্দৃদ্বীপ গ্রষ্টপূব ৩য় শতাব্ীতে মৌর্য সম্মাট অশোকের 
অঙ্ঈশাসনে তাহার সামাজাকে কখনও কখনও পৃথিবী 
এবং জনুদ্ধীপ বলা হইয়ছে। ভারঙ, পাকিস্তান এবং 
আফগানিস্তানে বহুণা"শে অশোকের অধিকার গ্রতিষ্ঠিত 
ছিণ। সি"হলের পাপণি গ্রন্থাবশীতে৪ প্রাচীন কাপের 
ারঙ্ব্ধ (অর্থ আধুনিক ভারত, পাকিস্তান ও 

আবগানিস্তান ) "র্থে গথুদ্থীপ নামেব ব্যবহার দেখা যায়। 
পালি বৌদ সাহিত্যে পুথিবীকে অনেক সময় চক্রবাপ- 

বাঙ্য বলা হই৩। ইহার কেন্র্ছপে স্বমেঞ্চ পরত এবং 

উহার চতুপিকে সমু মণো চাঁরিটি দ্বীপ-- উনুবে কুক বা 
উন্র ৭, দক্ষিণে জর্থবীপ, পুবে পুথ বিদেহ এব পশ্চিমে 
অপর-গোবান। পুবাণ।ধিতেন এই চকগপা বস্সরমতীব 
টপনা দেখা যাখ , কিছু এখানে পৃথিবীৰ নাম জগ্বন্বীপ 
এব স্থমেকর ৮৯$ধিকপ্তিত খীপ চাবিটিব নাম-- উত্তরে 
কুক বা উন্তব ?রু, ধর্িণে ভাবতবর্দ বা অধুপীপ), পুরে 
৬পরাশ্ব এব পশ্চিমে কে হমাশ। 

কিস পুবাণাণি গন্থে এমে চঠপা বহম শী স্থলে সপ 
ঘীপাবহছম হী ক্পনা প্রাধান্য পাত ববে। 'শ্রঞ্রসারে সনুদব- 
হাব নেষ্টি৩ সাহটি সমকেন্দ্িক বুশ্ধাকার দাপদাবা পুথিণী 
গঠিত: যগা ১, লবণ বেটি 2 শধ্দবীপ ২. উহা 
চতুদিকে ইন্ুমনুদ বেছি 5 ঠক্ষ এত ৩. ভার চাবি 
দিকে স্ববাষণুদ বেত শা্ণি ঘীপ ৭, উচাব চতর্িকে 
ঘ্বৃঠ সমুদ্বেইত কুশ ছ্ীপ ইন্যাদি। পরবঠী প্রঠেেকটি 
ছীপ এ সমুদ্র আকারে পবৰতী খীপ ও সমুদ্র দ্বিগুণ । এই 
জন্বদধীপে কেন্বস্থলে সমেক্ক পরত এব উহার চতুর্দিকে 
ইগারত খর্ষ মবশ্টিভ। উভার উত্তর ও দক্ষিণে ববপধত 

থা বিচ্ছিন্ন তিনটি তিনটি কবিষা ছযটি বম অবস্থি। 
দক্দিণে ভাবত, কিন্পুক্ষ ৪ ভরি বর্ণ এব উত্তরে বম্যক, 
হিরখন্গ ও উপ্তব-কুপ্চ । স্বমেকর পুনে ভদাখ ও পশ্চিমে 
কেতুমাল। জদুদীপ এই শখটি বর্ষে বিভক্ত। দক্ষিণ 
দিক তষ্টতে জন্বদ্বীপের সাতটি ব্য পবতের নাম-- 
হিমবান্, চেমকৃট, নিষধ, মের, নীল, শ্বেত ৪ শৃঙ্গবান্। 

উল্লিখিত পৌরাণিক বর্ণনাৰ অনেকটাই কাপ্পনিক। 
জেন মাহিতোর জদ্ধু দ্বীপ বর্ণনায় কম্মনার বাহুপ্য দেখা 
যায়। 

দ্র ৬. [011001, 1086 8005710£21১16 ৫৮ 1700, 

30120, 1920 ; নর, 0. 1২850178001)010,96%2165 
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জম্মু ও কাশ্মীর 

1) 1712101) 441110616165, 08100007, 1958 ; 10. 0. 

911581, (05111018121. 2114 00605100177 70119 

11)01017 127050676, 0০9100055, 1967. 

পানেশচন্ব মরকার 

জঙ্গু ও কাশ্মীর ৩২০১৫ হইতে ৩৭০৫" উন্নর ৪ 

৭২০৩০ হইতে ৮০০২২ পুৰ। ভারতের অন্তর্গত একটি 
রাজ্য । আয়তন ২১৫০৫৭ ব্গ কিপোমিটাব (৮৬০২৩ বর্গ 
মাইল )। এই রাদোর উদ্ভর-পশ্চিয়ে আফগানিস্তান, 
উত্তরে চীনের সিন-কিযাঙ্ প্রদেশ, পূবে তির্পল পশ্চিমে 
পশ্চিম পাকিঙ্গান, দক্ষিণে হিমাচল হদেশ ও পাঞাব। 
প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা দুইটি ম সদেব দ্বারা পরিচালিত 
হয়| এই প্রদেশের ধর্মানণ সংবিধান ১৯৫৭ গ্রাষ্টান্দের 
২৬ জাগয।রি গৃহীত হয । বিচারে জন্য একজন প্রধান 
বিচারপঠির অধীনে গ্রনগর ও জন্মুতে হাইকোট আছে । 

পাবন্যমম কাশ্মীরে দশ্িণ হইতে নুরে কমশং 
কষেকটি মিডিব ধাপের মন পর্বতমালা পর পরব উঠিখা 
পরে নিন এ রাশিষার সামান্তের শিকট ক্রমশঃ শিচু 
হইয়া গিথাছে । গ্ুথম ধাপে দশিণ দিকে পাঞাবের 
সমতল ভঁমিন নিকট শিবাশিক পরহমালা অনস্থিত। 
কাশ্মীরের পা সকণ পবনশ্ণোই উঞ্ব-পশ্চিম হতে 
দক্ষিণ পুবে গ্রলাবিভ। শিবাশিক পরঙ্মালার উচ্চতা 
গড়ে মান ৩০৪ মিচাব (১০০০ খু) এবং বিস্তার ১৬ 
কিপোমিঢারের (১০ মাহল) মধ্ো। শিবাপিকের উত্তরে 
দ্বিশীয় ধাপে পীব পঞ্ণ পবতশ্রেণা প্রা স্মাস্থবালভাবে 
উত্তর-পশ্চিম হইতে দর্ষিশ পুবে প্রসাবিত। ইহার গড় 
উচ্চভা প্রা ৩৬৫৭ মিটাব (১৯০০০ ৩) ৪ মবোচ্ 
স্বানের উচ্চত 5৬৫৩ মিটাব (১৫৫২৩ ফুট) এশিযাএ 
মধ্যে সবাপেক্ষা দীর্ঘ পীর পঞ্ল গিখিপধ এই শঞ্চপে 
অবস্থিত । ইহ] ছাড়া বানিহাশ £ হি পডগ্গপথ পীর 
পঞ্চল পবতেণীর উত্তর অঞ্চল ও দক্ষিণ অঞ্চলের যোগা- 
যোগ রক্ষা করিতেছে । এহ পধতশ্রেণী পাথ ২৪১৭ কিলো- 
মিটাব (১৮ মাইল) দীর্ঘ এবং প্রস্থে প্রা ৪৮ কিলো 
মিটাগ (৩* মাইল )। ইহার উদ্নবে তৃতীয় ধাপে মূল 
হিমালয় পবশঙখ্রেণী অন্তান্ত পব তীর ন্যায় সমান্তরাল- 
ভাবে প্রসারিত, কিছ ইহা উচ্চতা দক্ষিণের পবতশ্রেণা- 
গুণি অপেক্ষা অনেক বেশি । অনেক হ্বান চিরতুষারময় 
ও ৬৯** মিটার (২০০৭ ফুট) এর উপর এবং তম্মধো 
নাঞ্গ। পর্বত (৯৮৬ মিটাব বা ২৩৬২৭ ফুট) প্রধান 
চূড়া । মূল হিমাশয়শ্রেণী হইতে কয়েকটি শাখাও একই 
দিকে গ্রসারিত হইয়াছে, তন্শধ্যে জাসকার ও লদাখ 

জম্মু ও কাশ্মীর 

পর্বশ্রেণী প্রধান। গাসের কম (গালে ক্রম দ্র) 
গুগল! মান্ষাতা (€গ্গল| মান্ধাতা” দ্র) প্রি এহ গানের 
উল্লেখযোগ্য শুগ। জোজিশা এই মঞ্চপের গিরিপথ | 
মূশ হিমাপয় পবতমালার উন্ধরে চভগ ধাপে হউন 
কারাকোরম পর তশ্রেণী উগ্র-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে 
প্রসারিত। পুশিবীর ছিতীয় বো শু্গ গছউহ্ন অঠিন 
বা কেখ এবং অনেক বিখ্যাত পবশ্শ্গ ইভার উপর 
রহিয়াছে । এই পঠভশ্রেণাতেই পৃথিবার বুই শ্বুম হিমবণ্হ 
পল্গারো অবস্থিত | কাবাকোধম পাঙশে টব উর অঞ্চপ 
ক্রমশঃ নিচ হইয়া পাশিয়ার পর তশের মতি 5 দিশিয়াছে | 
গধান পরতে ও কাশ্ীবের উপত্যক! ছাড়া উত্তর-পূর্ব 
দিকে লদাথের বিস্তীণ মালহুমি। 

কাশীর প্রদেশের প্রধান নদী সিন্ধু, বিভস্ক। বা ঝিল 
৭ চন্দ্রভাগা। মূল হিমালমশ্রে। উন্রের সিন্ধু নাকে 
দর্সিণের ঝিপম নগী হইছে পথক করিয়াছে (সিন্ধু? 
দ্র)। ঝিশম নদী কাশ্শীর ঈপহ্যকাব প্রাণকেন্দ্র ( এঝিলমা? 
দ্)। পীৰ পঞ্চল পরতেন উন্ধরে ঝিলম ৪ দণ্ষিণে চন্দ ভাগ] 
নদী ( চন্দ্রভাগা” ভ্র)। এই তিনটি নদী বাতী৩ ইবাবতী 
নদীর শাখানদশ উজ এই গদেশের তিঠব দিয়া গ্রবাঠিত। 

কাশ্মীরের পবন্মালা ও ভু-প্রক্কা *তে শানা প্রকারের 
বৈশিষ্ট্য থাকায নানা উপাষে অনেক বড বড হদের 
স্ষ্টি হইমাছে। পদাখ অঞুণ নেক স্থান হিম্বাত- 
গোববেখা পাধের দ্বাবা তদে পরিণত হইগাছে। কাশ্রীব 
উপত্যক্কায বিখ্যাত উশার (উশারা ৮) ৭ ডাল হদ 
অবশ্িত। ঝলম নর্দীৰ পাশিমাটি জমিয়া হাধেব মত 
হয়া পার হরদের 2ই হইযাছে। বাশ্বীব প্রদেশে 
ব্ প্রশ্নবন ৭ ধু প্রনন্ণ বঙ্মান। ইহাদের খাবা 
মুগ্থাবল,। ভেবনাগ, অনগ্চনাগ গড়ি উদনেঃযোগা। 
প্রন্নবণগুলি অনেক নধীর উৎস স্থল এবং রুধিকাধের 
সহাযক। 

কাখ্ীবেব দক্ষিণ প্রান্থে কোনও পবঙমাশার বাধা 
না থাকা সহজেই সৌমী বাধু প্রবেশ করিতে 
পারে ণবং এই অঞ্চলে বাঘসবিক বুঈিপাত ১০৫০ মিলি- 
মিটারেবর (৪২ উঞ্চি) শধিক। কিন্ত যতই উত্রুরে 
ঘাণ্য়ামার এক-একটি প* চখ্রেণা শৌন্ুমী বা]র গবেশপথে 
বাধাৰ ৮ষ্ট কবে এবং কুষ্টপাতের মাহা ক্রমশঃ কমিতে 
কষিতে লদাখেব গ্রধশন হব চেহ তে বখস:রে মাত্র 
৭ মিলিমিটার (৩ ইঞ্চি) বুঈপাত হয। শীন্মী বানু 
বাতী হ ভূমধাসাগীর হা ওষার প্রভাবে ৭ কাশ্মীর উপত্াকাষ 
শীতকালে বু্টপাত হয় এব এই উপতাকাষ বাখসপ্রিক বুষ্ট- 
পাতের পরিমাণ ৬৭৫ মিপিমিটার (২৭ ইঞ্চি)। সোনমসার্গে 
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বৎসরে ১৮০৩*৪০ মিপিমিটার (৭১ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত ৪ দেখা 
যায়। শীত-প্রধান অঞ্চলে শীতকালে তুষারপাত হয়। 
শ্রনগব এলাকায় শীতকাপে তুষধারপাতের সময়ে হুদ গুলিব 
উপর খরছ জমিয়া থাকে । প্দাথ প্রভৃতি শুষ্ক ও শীত প্রধান 
অঞ্চসগুলিতে বাধুব মার্জিত! কম থাকায় যধিও অপেক্ষাকৃত 
কম তুষারপাত হয় তবু9 এইসব অঞ্চলে শীতের প্রকোপ 
অত্যন্ত বেশি । স্থানীষ উচ্চতাব বিঙ্নিতার জন্য কাশ্ীরের 
বিভিন্ন স্থানে তাপের তার ওমা ঘটিযা থাকে । ১৫৬১ মিটার 
(৫২০৫ ফুট) উধের্ব অবস্থিত শ্রণগবের গড উচ্চতাপের 
পরিমাণ প্রায় ২০৭ সেন্টিগ্রেড (৬৭৮* ফাবেনহাহট ) 4 
গড নিম্মতাপ ৬৬০ সেন্টিগ্রেড (৪৩৯ ফারেনহাইট )। 
প্রায় ৩৪৫০ মিটার (১১৫০০ ফুট ) উচ্চে শবস্থিত পেহ তে 
গড উচ্চহাপ ১২৭ সেনিগ্রেড (৫৫৯৭ ফাবেনহাইট ) 
ও গছ নিক্তাপ-_ ১৩১ সেন্টিগ্রেড (২৯"৭* মাবরেনহাইট) 
হইয়া থাকে । প্রধ!ন পধওশ্রেণী গুলির উপরিভাগে অনেক 
স্বানেব 'নহাপমাত্র। বংসরের প্রায় সকল সমযে ** সেন্ট 
গ্রেডের নীচে থাকে। 

ভূঁচন্ববিদ্গণের মনে কাশ্ীরের জন্ম মাত্র ১০০০ লঞ্চ 
বংসর পৃবে। পাথবীব স্বত্রপাত ধরা হয় মাধারণভাবে 
১০০০০ লক্ষ বংনব পৃবে। স্থৃঙবাহ ৯০০০ লক্ষ বৎসর ধখিযা 
এই পাতা অঞ্চল “টেখিস' নামক সমুদ্র তলদেশে ছিল। 
ডিভনিয়ান, কাধনিফেরাস ও ঢাশিযারি প্রভৃতি বিশিন্ন 
যুগে ক্রমশঃ ইহান উথান হম। কাশ্মীরের ভুমি আগ্নেণ 
শিলা ও পাপলিক শিলা দ্বারা গঠিত। এইস্ভানে ব- 
মূল্য পাথর প্রচুর পাএয়া যায়। নানা প্রকার পাথব ও 

খনিজ পদাথের মধো ট্যাক্ক, অশ্র, কয়লা, আযাগ্বেস্টস, 
চনা পাথর, জেড, বিডালাক্ষ, শীলকা স্কমণি) শেল, শ্লেট। 
তামা, নিকেল, বক্মাইচ, গোল্ড স্টোন, চুনি, জিপমাম, 
গ্রাঞ্চাইট, কে এপিন) সোডিয়াম সণ্) ইতাদি উলেখযোগ্য | 
কাশ্নীবের নানা গ্বানে গাছ ৪ প্রাণীব পিল পাণয়া 
যায়। 

আবহাওয়া ও ভু-প্রক্তির নানা বৈচিত্র্য থাকার জন্য 
কাশ্মীরের বনজ সম্পদের মধ্যে বিশে তাবতম্য দেখা 
যাধ। দক্ষিণে নিয় অঞ্চশ অথবা কাশ্মীর উপহঠাকা বা 
পীর পঞ্তপ, মূল হিমালয ইত্যাদি পর্ণতশ্রেণার নানা স্থানে 
ভূ-প্রকৃতি ও আাবহাণঘার পবিবতনেব সঙ্গে মঙ্ষে গাছ- 
পালারও পরিবর্তন দেখা যাঘ। ট্রান্স হিমাপয় অঞ্চপে 
উইলে! অথবা শীঙব গাছই বেশি । ৩৩০০ মিঠার হইতে 
৪২০০ যিটারের (১১০০০ হইতে ১৪০০ ফুট) মধো 
আপপাইন অঞ্চলে শ্ুধকায় গাছপালা, ঘাস ৪ সাধান্ত 

উইলো, বর্। জুশিপার ইত্যাদি জন্মায়। খিশানমার্গ 
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প্রভৃতি স্থানে বিখাত রডডেন্ডুন গাছও দেখা যায়। 
আ49 নীচে অর্থাৎ ২২৫০ মিঠার (৭৫০০ ফুট) হইতে 

৩০০০ মিটারেপ (১০৭০০ খু্ট )মধ্যে নাতিশীতোফ্ু অঞ্চলে 
দেবধাক, ওক, চণার ইতাদি গাছ পাপয়া যায়। ইভা 
ছাঁডা বা ও বর-পাইনেখ জঙ্গপের দৃশ্য পরটকদের বিশেষ- 
ভাবে আক্ট করে। শিবালিক অঞ্চপে চীপ, ফার গু ত্র 
পাইন গাছ দেখিতে পাগযা যায। নানা প্রকাব ফুলগাঙের 
মধো টিউলিপ, গোপাপ, প্রেমুপা, ধধগেট-মি-নট, ইয়েলো! 
ধাস্কেট উতাধি প্রধান । মোট কা।খীবের শঙকর। প্রায় 
১২ ভাগ অঞ্চলে বনজ সম্পর্দ আছে । এইসব বনজ 

সম্পদের মধো দেবদাক্ক ৪ প্র পাইপ, সিশ৬|র ফার প্রতি 

গাছ কাঠেব কান ৭ জ্বাপনিব ভগ্য বারহাত হৃয। 
উইলে। গাছের পাতা পশ্বব খাগ্ঠ ৭ গাছে ডাল ঝুঁডি 

বোনা কাজে লাগালো হয়। ইহ] ছাড়া বনাঞ্চল 

নানাবিধ ভেষজ উদ্দিধে পশ। 
কাখীবের ভ্হাষেরব মণ কমেকটি মুগেণ খটন। 

বিশেষভাবে উনেখখোগ্য | হহার মধ পৌবাণিক গুগ, 
ভিন পাজত্বকাশ, মুসলমানের আগমণ, প্ুণবাধ হিল ও 
শিখদেব কআমাগমন ৭ বধ্মান অবস্থা পধান । কি কঙনণের 
লেখা “বাজ ম্পঞ্গিনী? শাক গস্থে হিলের বাজও সম্বন্থো 
নিন্বখোগা ইতিহাস শিটিবগ ছাছে | হিশ ঘুগেব হা তহাস 
প্রাব ১৫০৫ বহসবেল গঃনা এব মে গন্টি «টি পাপ 

বশ থ্ ঘুগে বাদ করবেন» তশ্বধো পাড়, মোন, বদ, 
গোনা %া, শেঠ থন, কারে বু তাহা ঠবান। 

এইট মুগেণ মপো উলেছনাগা বাজার নাম শোক 

(শ্বাগুপুবধ ২৭২), কশিদ্ক (১২৭ খী), মিঠিরকুল। 
(৫২৮ শ্রী), প্রভব পেশা এয (৫৮০ শ্বী), ছণত বর্ধন 

( ৬২৭ খ্বী), ললিঠাদিশা (৭২৫ শী) দহর্ব(৬০তপ্বী)। 
হিন্ু-রাজত্বেই অবসানের পর্ণ ১১৩৯ শ্রীষ্ঠাে হুল গন 
সামন্রদশনের সমম হতে প্রকুশ মুসলমান রাজও শুক হয। 
স্থপতানদেব বাক হ মোটানুটি ১৫৬৩ গ্রীষ্টা্ পধন্ চলে। 
পরে দিলীব মোগল সম্াতদেব দানা? কাশ্শীর শাসিত 
তম়ু। 

মুললমান শগ্চি নিস্কে্গ হইলে পাঞ্কাব-কেশবী বণজিৎ 
পিং মতি শভ্িশাপী হইয়া ওগেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাবে 
প্ণজিৎ সিং-এব সেনাপতি ৪ গোপাৰ লিং নামে এক 
ডোগবা সেনাপতি কাশীর উপহ্াক! ধথশ করেন। 
ক্রমশঃ গোপাৰ মিং সমগ্র জন্মু ও কাশীবের শাসন- 
ক হন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাঞধে ব্রিটিশ সবকারেব সহিত সঙ্ষি 
ন্তধারী সিন্ধু নদের পথ হইতে ইবাবতী নদীর পশ্চিম- 
পর্ণন্ত সমগ্র অঞ্চপ গোলাব সিংএর হস্তগত হয়। 

৪৫৩৬ 
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ভারতের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যস্ত জন্মু ও কাশ্মীর এই 
ডোগবা বংশের বাজাদের অধীনে থাকে । ১৯৭৭ গ্রীষ্টাবের 
১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হইলেও 
কাশ্মশীৰের মহারাজা তৎক্ষণাৎ ভারত ব। পাকিস্তানের 
সহিত যোগদান করেন নাই। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাঝেপ অক্টোবর 
মাসে পাকিস্তান কাশ্মীরকে তাহার সহিত যুক্ত করিবার 
অভিগ্রায়ে হানাদার পাঠাইয়! শ্রনগরের ২৮ কিলোমিটার 
(১৮ মাইশ) দববর্তী স্থান পর্ষন্ত দখল করিয়া লয়। এই 
অবস্থায় কাশ্শীরের মহারাজ! ৪ সরকার ১৯৪৭ খ্রাষ্টাবের 
২৬ অক্টোবর ভারত সরকারের সহিত চক্ি করিয়া 
কাশ্মীরকে ভারতের সহিত যুক্ত কধেন এব" হানাদারগণকে 

প্রতিরোধ করাণ জন্য সাহাধা প্রার্থনা করেন। ভারতের 
গভনব জেনারেল লর্ড মাউণ্টবাটেশ পর দিনই কাশ্ীবের 
ভারতভুপ্চি থোষণা করিষা সামরিক সাহাখা প্রেবণ করেন 
এবং এই বাহিনী হানাদাএদেখ কিছুদর পর্যন্ত বিতাঙিত 
করে। কিছন্দ খিবাদ চশিতে থাকে এব ভাবজ ব্চাধের 
জনা উউনাহণ্ডে নেশ্নস এও দ্বারস্থ হখ। সে লমযে ঠিক 
হয য ্চনাভটেড নেশনস এর মধ্যে থাকিয়া শাশ্তিপণ 

উপাথে কাশীব সমন্তাব সমাধান হইবে। কি নানা 
কাণাণ শাহ বিপল ঘছে। 

১৭৫১ এগ 220০ ভারতের আঙগাগ প্রদেশেব ন্যায় 

কাখাারণ জনগণের প্রাঙলিবধিদব ছ্বাবা বিপানসভা 
পবিচাশিত হহতে থাকে । কাশ্টীব বিধানসতাধ যখন বনী 
গোলাম মহম্মদ পেতা ৪ প্রধাণ মন্কী সেহ সময়ে (১৯£৪খ্রী) 
বিধাণসভার আঠমো॥নে কাশ্ীীর ভাবতের অবিচ্ছেগ্য অ** 
হিসাবে চুষ্সিপদ্ী হয। ধদদিও কাশ্মীরের তারওপুগ্ডি 
আহনসম্মত উপায়ে সমাধ।ন হইযাছে ৩খ'পি আছি 

কাশ্শীরের উনুব পশ্চিমের কিছু অণ্শ পাবিস্তনব 
কর্লত মাছে এব সেই স্থানে পাকিস্ান সবকাণ 

আজাদ কাশ্ীব নামে এক সবকার প্রতিটা করিযাছেন। 
জন্মু কাশ্মীর উপত্যক1 ও পর্দাখ ইত্যাদি অঞ্চলে ভারতের 
শাসণ গ্রচশপিত রহিযাছে। অগ্ভাধ্ধি কাশ্মীর লহধা 
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হইব 
থাকে। 

শাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র জন্মু ও কীশ্বীর ১৪টি 
জেপায় বিভক্ত । ইহা মধ্যে অনস্তনাগ, খরামুলা, দম্ম। 
কাখ,্যা, পদাখ, ডোভা, পুৰ রাজৌপী, উধামপুর ও শ্রনগণ 
--এই ৯টি জেলা ভাবতের অবীনে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাদের 
আদমশ্ুমার অন্ুযাধী এই ৯টি জেলার মোট জনসখখ্যা 
৩৫৬৩৯৭৬। 

আয়তনে কাশ্মীর বিশাশ দেশ হইলেও জনসংখা। 

ভা৩1৫৮ 

জণ্মু ৪ কাশ্দির 

অত্যন্ত কম। বরানুলা, অনন্ধনাগ, জন্ম এ গরনগর এই 
চারটি জেলার আয়তন সমগ্ন কাশ্মীরের প্রায় এক দশমাতশ 
হইলে সমগ্র দেশের দুই ভূঙীখাশ শোক এই অঞ্চলে 
বাম করে। যদিও প্দাথ অঞ্চশ সমগ্র কাশ্মীরের প্রা 
অর্ধেক স্থান অধিকার করিয়া আছে, হথাপি শক্ধ এ শাল 
আবহা *য়] এব" পরিপন্থী ৬ প্রক্লতিব জন্য এই গ্বানেবু প্রতি 
বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ৭৩৩ জন (প্রতি খশ মাহলে 
১৯) লোক কাস করে। উত্তর পশ্চিম স"মান্থের দিকেও 

ভূ-প্রকৃতি ও আপা ওযা জনবসণ্ির উপাক্ নয বশিষা 
জনস খা অতান্ত কম। জনসংখ্যাখুখির গটি৪ বেশি 

নয়। ১৯১১ হইতে ১৯৩৬১ খ্রীগ্রান্ধ পধস্ক এই পঞ্চাশ বসতে 
জনসম্থ)' শঠকরুা! ৫৫৩ জন বুগ্চি পাইযাছে। দেশের 
শতকরা ১১ জন শিক্ষিত এব নারীদের মধ্যে কেবল 
শতকরা ৪৩ জন শিক্ষিভা | দেশের শতকরা ৮৩ জন 

গ্রাম এব” ১৭ জন শ্হরে বাস করে। প্রতি ১৭ জন 
কর্মক্ষম শোকের মধ্যে ৮৫২২ হন বখিকতে নিমুঞ | 

সাধারণভাবে মুপশমান, হিন্দু, শিখ এব বৌগ্ধ এই 
কয়টি ধম সম্প্রদােব লোক কাশীরে বাম করে। হহার 
মধ্যে মুমশমান সম্পদায়ের লোক সবাপেক্গা বেশি | হিস্ণাদ 

বি সাধারণতঃ দক্ষিণ কাশী র অর্থাৎ অন্মু ও শপগব 
উপশাক্ায়। ল্দাখ অবশ বৌদ্ধ সম্পদাদের বাস । ভহা 
বাত প্রায় সকল স্থানেহ মুললমান ধর্দে লশোকেবা শাস 

করবেন । একসব সম্পদাখেন শোকেবা শালা না ৩ দপশাশা 

বে শিভও। হিন্দিগব মহধা বান্দণ, ক্ষব্রন, বাজপুও 

এবং গাকুর ইতাদি সম্প্রধাথ্ব শোক আত । ব্রার 
পিঠ নামে পরিচিত। জম্ম অঞ্চলে তডোগব পাজপু *- 
দির বাল। ডোগরা অঞ্চলের উনল্ুর দিকে ঝিলম 

পযপ্ত স্থানকে বশা হব “চিবনত অথাৎ চিব শামক 

জাতির এশাকা। চিনের প্ধানতং এসলমান,। ভিখ কিছু 
হিন্দু চিব9 আছে । ঝিন্ম উপগাকা। বিগ ও খিখা। 
নায়ে দুহটি এসশমান সম্পদায আছ। কাশীবের 
দন্সিণ পুব ৪ জ'মুর পৃধ এলাকা জুডিঘা মুনলমান সম্প্দায 
“বণ গুলব নামে এক জা বাস করে। হহাদের প্রধান 
উপজীবিকা গে মহিষপালন ও দ্বষ্ধেধ বাবসায। চাষ 
আবাদ উহাদের গৌণ উপজীবিক1। গণ্পী নাম অর্ধ- 
যাযাবর এক হিন্দুজাঙি আছে। যপি৪ হিজাচশ প্রদেশের 
চা জেলা ইহাদের প্রধান আবাসন তখাপি কাশীরের 
দক্ষিণ পূবে অনেক গণ্দী বাস করে। হহাদেখ প্রধান 
উপজীবিক। পানা স্থানে খুরিমা পত্ড পালন করা | পাতা 
এলাকায় ইহাদের একটি নিজন্ব গ্রাম থাকে, ওথাপি পশু- 
চাবণের জন্য বংসবেণ বেশিব ভাগ সময়ে তৃ" ইফিব সন্ধানে 
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এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিযা বেড়াইতে হয়। ছাগ 
৪ মেষপাপনই গন্দীদের মুখ্য ব্যবসায, চাষ-আবাদ 
গৌণ । 

কাশ্মীরী বলিতে যে মুনলমান সম্প্রদায় আছে তাহার 
মধ্যে কযেকটি ভাগ আছে , যথা _ শেখ, সৈয়দ, মোগল, 
পাঠান ইতভাদি। ইহাদের মধো শেখ-সন্প্রদাযের সংখা 
সঞ্াপেক্ষা বেশি । কধিত আছে যে ইহার! হিন্দু- 
বশোদছধুত। মোগল-সন্প্রদাষে সখা] অত্যান্ত কম। 

মোগলদের তুলনাষ পাঠানদের সংখা। বেশি এবং ইহার! 
কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিম দ্রিকে বাদ করে। 
ওয়াটাল নামে মুসলমান সন্প্রধাধের একটি যাযাবর-শ্রেণী 
আছে। ইহারা চর্মকাখ জনা ইত্যাধি তয়াধি করে, 
কিন্তু ইহারা কথনও এক স্থানে বাম কবে শা, প্রয়োজন 
অন্রমারে খুরিযা ঘুপিযা বেড়ায় । সমগ্র লদাখ অঞ্চপের 
বালিণ্ারা প্রধানতঃ কৌন্ধধঙ্াবলগী। ১৮৬৫ খ্রীষ্টা্ে 
থ্রী“ প্রসাধেব জন্য চাচ মিশনারি সোসাইটি শনগবে 
মিশন গঠন কবেন। পর্দাখের লেহ শহুরে মোবাভিয়ান 
এব রোমান কাখলিক মিশনের প্চারকাধ শুরু হম। 

কাশ্মীরে খ্রীগ্ধর্মাবশীর সখা! মি নগণা। 
কাশীাবর অর্থনীতি লাবাবন *২ চাষ '্মাবাদ, কুটিণ- 

শিল্প ও প্গটকদেব আগমনের উপর নিব কণে। 
মবকারের বন বিভাগ ঠহঙেই সপাধিক আঘ হখ। জঙ্গলের 
কাটা গাছ নদীপথে চাশাণ যায এব শহরেব শিকটে 

আছমিলে উচ। নানা শিল্পের কাজে শাগানো হয। পাবশা 
কাশ্মীবেব সকল স্থান চাষের ্টপযোগী নয । চাখের 
সবাপেক্দা বেশি পক জমি প্রেখা যান প্রবানতঃ কাশ্শীণ 
উপত্যুকাখ। প্রবাননঃ অমতপই্মির অভাব এবং পরিপন্থী 
'্মাবহাদয়ার জন্য প্রা সকল স্থানহ চাষের অন্পযোগা । 
বিশাল সাথের মাণ ইামিব অতি নগণ। থশাকাহ চাষের 
কাজে মাসে। জন্মু ও কাশ্মীরকে মোটামুটি কয়েকটি 
রূমি-অঞ্চনে ভাগ কবা যাষ। জন্ম অঞ্চলে গম, বালি, 
জাফণান নানাবিধ ফল টত্পন্ন হয়। কাশ্মীর উপত্াকা 
নানা প্রকারের পান, ভট্রা,গম, বালি, সবজি ও পেপ্তা,বাফাম, 
আপেল, আছুব, আখরোট প্রভৃতি ফলের জন্য বিখ্যা। 
ঝিপম নদীর দক্ষিণে করেওয়া নামে অঙিহিত ধাপে ধাপে 
সভ্চিহ কার্ম-মুত্তিকাময় অঞ্চলে তুলা, জাফরান ও বাঁজবার 
চাষ হয়। পু রাজৌরী গ্রভৃতির উচ্চ স্থানে জাফরান ও 
আফিম জন্মায়। হুদ অঞ্চলের ভাসমান উদ্যানে গ্রচুর 
সবজি উৎপাদন করা হয় ইহ] ছাড়া কাশ্মীরের কয়েকটি 
স্থানে গ্রচুর পরিমাণে তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। পশ্চিম অথবা 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের মধ্যে কেখল কাশ্ীরে চাল প্রধান 
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থাছাত্রব্য। ১৯৬০-৬১ গ্রীষ্টাবের হিসাৰে প্রধান ফসলের 
মধ্যে ২০৪৪০০ হেব (৫১১০০০ একর ) জয়িতে ধান, 
২১৩৬০ৎ হেক্টর ( ৫৩৪০০০ একর ) জমিতে ভুট্টা, ১৬৪০৩ 

হেক্টর (৪১০০০ একর) জমিতে গম, ১৫৬০ হেক্টর 
(৩৯০০০ একর ) জমিতে সখিষা, ১০৪০০ হেক্টর (২৬০০০ 
একর ) জমিতে ভিসি উৎপন্ন হয়। শীতের সময জমি 
বরফে ঢাকা থাকে খলিয়া গবমের সময়েই কেবপ চাষ- 
আবাদ হয়। লাগল ও সাধারণ যন্বপাতিই চাষের সম্বল। 

পিক ও উলের কার্পেট, শাল ইত্যাদি কাশ্ীবের 
কুটিরশিল্পের প্রধান উৎপাদন । কাশ্মীরের কার্পেট বিশ্বে 
বাজারে যথেষ্ট স্রনাম অর্জন করিয়াছে । ইহা ছাড় কুটির- 
শিপ্পের মধো সুন্দর স্থন্দর কাষ্টশিপ্ন, কাগজের মণ্ড শিল্প, 
তাম রৌপ্যশি্প উল্লেখযোগয | 

কাশ্ীৰকে অনেকে ভু্র্গ বপে। প্রতি বত্সৰ 
প্রাকৃতিক সৌপ্দধের আকধণে সমগ্র ভারত তথা বিশ্বের 
বহু পধচক এই স্বানে আগমণ করেন। এই পরধটকেবা 
কাশ্ীরভ্রমণের জন্ত মুর হস্তে খরচ কবেন খপিষা দেশের 
কুটিবশিধ সমুদ্ধি পা কবিযাণে। 

কাশ্ীবের সবন্তর বিনা খরচা শি।দান কণা হয়। 
প্রাথমিক হইতে বিশ্ববিঘাশবেখ কোন স্থাণিহ হারদের 
বেতন লাগে না। ১২০৮ শ্বীগা্দ কাশীবে প্রুবম বিশ্ব 
বিদ্ালস প্রতিষ্ঠিত হর। মেতেদেণ শিক্ষাৰ জনা ছুইটি 
কলেছ, ১৭টি উচ্চ, ১৭টি মাধ,মিক ৭ ৩৬*টি প্রাথমিক 
বিদ্যাপয় আছে | ছেহেদের অন্য ১১৬৫টি প্রাথমিক) ২৮১টি 
মাধামিক ৪ ১৭৯টি উন্চ বিছ্ভাশথ এব বিশ্ববিষ্ঠালযের 
অধীনে ১খট বলেজ আছে। 

কাশ্ীরের কোথা বেলসাযোগ নাই; পাঞ্জাবের 

পাঠানণকোটহ কাশ্মীর যাইসাথ পথে শেষ বেল-সেেশন। 
১৯৪৭ গ্রীষ্টাপ্জের পূধে পাঠানকোট হহতে বাজোর থাজধাপী 
শরন্গব পযন্ত বামুল! হইবা একটি পাকা বাস্তা ছিপ কিছ্ক 
হার কিছু মশ পাকিস্থান-মধিকৃত হওয়ায় বঙমানে 
একটি পৃথক পাস্তা ৫*খাি করা হইয়াছে । ৩৪৯৮ 
কিলোমিটার (২৪৯ মাইল) পাক] পাস্তাটি পাঠানকোট 
হইতে বাশিহাল গিখিপথ হুহয়া এ্রনগর পর্ধন্থ গিয়াছে 
এবং বৎসরের কোনও সময়েই ইহা! তুষারাবৃত থাকে না। 
বর্তমানে নগর হইঠেে লাখের প্রধান শহর লেহ পর্যস্ত 
একটি গাডি চলার উপষোগী রাস্তা হইয়াছে। ট্ছা 
ছাড। ছোট রাস্ত1 দ্বার! পছপরগাও, গ্রপমার্গ, খিলানমার্গ 
ইত্যাদি স্থান যুক। পূর্বে কাশ্মীর হইতে নানা গিরিপথের 
মধ্য পিয়া! তিববত ও অন্থান্ত স্থানে ষাপপত্র পাঠানো 
হছত। বর্তমানে ইহার প্রয়োজনীয়তা কষিয়া গিয়াছে। 

৪৫৮ 
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শ্রীনগরে বিমানবন্দর আছে এবং বিশেষ প্রয়োজনে লেহ 
ও অন্যাগ্ত স্থানের বিমানবন্দরগুলিরও বাবহার হয়। 
পর্ধটকদের সুবিধার জন্য পাঠানকোট হইতে শ্রীনগর ও 
অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলিতে বাস চলাচল করে। কাশ্মীরের 
প্রধাণ দশনীষ স্বান গুপিব বিবরণ নিয়ে দেখা হইল : 

শীপগর . কাশ্মীরের রাজধানী ৪ বৃহত্তম 
( 'ভ্রীনগর? দ্র )। 

জন্ম. ৩২০৪৪ উত্তর ও ৭9০৫৫ পুনে অবস্থিত 

কাশীবের ছিতীয় বৃহত্তম শহর। শীতকাপে এই শহবেই 
কাশ্বীবের বাজকার্ধ পরিচাপিত হইযা থাকে । এই শহর 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হহতে ৩৬০ মিটার (১২০০ ফুট ) উদস্চে এবং 
চন্দ্রভাগ] নদীর উপনদী তাঁওয়াই নদীর ধারে অবস্থিত । 
বঘুনাথজীর বুহকম মন্দির ছাডাও এই শহরে অনেক 
মন্দির আছে এখং অনেকে ইহাকে মনিবের শহরও 
বলেন। ১৯১১ শ্রীষ্ঠাব্বের আদমশ্তমার অনুযায়ী এঠ শহরের 
জনস"থা। ছিল ১০২৭৩৮ জন | 

অমপ্নাথ শনগণ হইতে ১৯৭ কিলোমিটার (৭৯ 
মাহল) দূরে এব" সমুদ্রপৃষ্ট হইতে প্রায় ৩৯০" মিটার 
(১২০ ২৯) উচ্চে অবস্থিত হিশ্খদিগের তীর্থস্থান 
('অমরনাথ' ঘ )। 

গুশমার্গ : শ্রীনগরের ৪৮ কিলোমিটার (২০ মাইল) 
দর্শিণ পশ্চিমে অবস্থিত পথটকদের গ্রীষ্মকালে পুমোদ- 
কেন্দ্র ( গুলমার্গ দ₹)। 

বরামুলা শনগব হইতে ৫৪ কিলোমিটার (৩৭ 
মাইপ ) পশ্চিমে অবস্থিত এই শঠব। বঝিপম নদীর ধারে 
অবস্থিত বলিয়া পরবে ইহা নদী-বনদর হিসাবে ব্যবসাধ 
কেন্দ ছিল। বঠমান বরামুলার ৩ কিশোখিটার (২ 
মাইপ) দক্ষিণ পূর্নে এবং ঝিলম নদীর ম্পর পাবে 
কুধাণবাজ ভবিষ্ধের তৈয়ারি হক্ষপুরা! শহর দেখ] যায়। 

পুগ্ধ . সমুদপৃষ্ঠ হইতে ১০০৫ মিটার (৩৩৫০ ফুট) 
উচ্চে পুঞ্ধ লর্ধীর তীধে অবস্থিত এই শহর রাওযাল- 
পিপ্তির মহিত পাকা রাস্তা দ্বাৰা সংযুক্ত | শহরের মধ্যে 
একটি ছুগে পুঞ্ক জাযগিরেব রাজার বাসস্থান । 

লেহ ৩৪৫০ মিটার (১১৫০০ ঘুট) উচ্চে অবস্থিত 

লদাখের প্রধান শহর। এই শহরের মাধ্যমে খন 

ও ঘোডাএ পিঠে ( বতমান পরিস্থিতির পুরে ) মধ্য এশিয়। 
ও তিব্বতের সহিত বাণিজা চলিত। এ* শহরের ৩৩ 
কিপোমিটার (২১ মাইল) দুরে কাশ্ীরের বিখ্যাত 
বুদ্ধমন্দির হিমিস গুন্ফা অবস্থিত। 

ইস্পামাবাদ : শীনগব হইতে ৬৪ কিলোমিটার 
(৪০ মাইল) দূরে মার্তগড মাপভূমিব উপর অবস্থিত । 

শহর 
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ঝিলম নদীপথে এই শহরের ১ ৬ কিলোমিটার (১ মাইল) 
দুরেব স্কান পযন্ত যা্ধা যায । শহবেব শিকটে আনক 

উদ্ধ প্রশ্ননণ আছে। জনধংখ্যা ১০০০এর ৭ বেশি। 
এই স্থানের বিখাত সিন্ধ & স্ুচের কাজ। 

তখুতই-হলেমান সনদরপৃষ্ট হইতে ১৯১৪ ১৪ মিটার 
( ৬২৮ ফুট ) উচ্ছে শ্রনগবের নিক একটি দশনীয় স্থান। 
'তখত, ই-স্রলেমান অথবা হশেমানের সি'হাসন একটি 
পাহাডের উপর অবস্থিত। এখান জমাট আশোকের 
রাজত্বকালে স্থাপিত একটি পুরাতন মন্দির আছে । এহস্থাণ 

হইতে এরনগরের দৃণ্ঠ সুন্দর দো। 
হবি পরত ডাপলহ্দ হইতে ৭৫ ফ্টার (২৫০ ফু) 

উচ্চে এই পবধতে সমাট আকবর কো. হ ঠাপান নামে 
এক ছুগ প্রতিষ্ঠ। করেন । হহার উপর হহতে ক্ছ পরের 
দৃশ্ট মরি হন্দবক্ষপে দেখা যায়। ল্বাী 'অভ্দালপ্ন) 
'মার্থার পিলি এব" নিকপাম নঢতিচ ভি মনাধীগণের 
ধারণা এই যে, হবি পবতেব পাদদেশে খানাহযাবি বস্থিতে 
যাশুর সমাব মন্দির মাছে। 

কারগিল শ্রনগর হইতে লেহ যাহপার পথে ২৬৬ 
মিটার (৮৭৮৭ ফুঢ ) ডচ্চে এব ওযাঞ্গ। ৭ স্্্চ শর 
সগমে ইহাব অবস্থান। কারগিলের পর লেছ ঞ পথে 
বিখাত জোজিলা গিরিপ।। সামরিক « রাজনৈতিক 
কারুণে ইহার সবস্থাণই অধ্যন্থ গ্র্তপূণ | 

স্কারছু ৩৫০৭ উন্র 9 ৭৫ ৬ পূর্ব এব সমুদপুষ্ঠ 
হইতে ২১৭৫ মিঠা (৭২৫৭ খদ) টর্চ অবস্থিত 

এই শহর । স্থ নদের সহিত সাইপক নদার » গমের পর 
সিঞ্কু নদের ধারে এই শহব প্রাচীন বালটিস্থানে রাজধাশী 
ছিল। ই স্বন হইতে পুশিবীর বুহৎ বুহখ ভিমশাহ 
থাক্রমে বল্টারো, বিযাবো। হিশপার হ্যাপি শানে 

অভ্যান করাব স্বিধা আছে। 

মা৩গড £ ৩৩০৪ উত্তর ৪ ৭০১ পবে অব্নস্থত। 
এই শহবে খ্রীষ্টা চতুর্থ শতাব্দীণ প্রাচীন গ্ধদেবের মন্দির 
শারত তথ পধিবীতে বিখ্যাত। মাঠগু হস্লামাবাদ 
হইতে প্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল ) পুবে অবস্থিত। 

পহপলগাও শ্রনগর হইতে পুবে ৯৬ কিলোমিটার 
(৬০ মাহল ) ৭২০০ ফুট উচ্চে একটি প্রারুতিক সৌন্দ্ে 
পৃ শান ও পধট কগণের প্রমোদকেন্জ্র। (পহলনাঞ দ্র)। 

প্র কাশ্নীর 9 তিব্বতে স্বামী অভেদানণন, পামকুষ বেদাস্থ 
ম$, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙগান্ ১ 016 111)670] 05৫- 

61661 01 17012 1665101100৮ 10117110, 0৭160600, 
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শগণিশ্টু ব্ 

জয়কঞ্ মুখোপাপ্যায় (১৮৮৮৮ খী)হগপিজেপার 
উত্তবপাডাব জমিদাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা । বাপাকালে 
অল্প কিছুদিন তিনি কপিকাতার হিন্দ গুলে অধাযন করিযা 

পিতাব কশস্থল মীরাটে যান এবং সেখানে লামবিক অফিসে 
কেরাণীর চাকুরি করেন। প্রচর ধন সম্পত্তি লা মেখান 
ইইতে ফিরিয়া তিনি বিস্তব ভূসম্পন্তি ঞ্য করেন এবং ১৮৩৫ 
শ্রীগাবে চাকুবি পরিত্যাগ কবিযা সম্পন্ছি রক্ষণাবেক্ষণের 
কার্ধে মনোনিবেশ কবেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাকে এক জাল দলিপ- 
সংক্রান্ত বাপারে জড়িত হইযা প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে 
তিনি সম্পণ্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হইযা চক্তি লাভ করেন। 

বিগ্ভাচচাৰ উৎসাহদাতা। হিসাবে জঘকৃষ্ণ প্রহৃত মশ 
লাভ করিযাছিলেন। তাহার উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় 
উন্তরপাডার উচ্চ ইংপেজী বিছ্ভালয, উন্তবপাডা কলেজ, 
সাধারণ পাঠাগার ও পুস্তকালয প্রতিথিত হয়। ঠাহার 
অর্থ সাহায্যে প্রায় ৩১টি বিছ্াপয় পরিচাপিত হইত। 
ইহা] ছাড1 কৰক প্রজাদের ম্ববিধার্থে তিনি নানাবিধ ব্যবস্থা 
করিযাছিলেন। দাতব্য চিকিৎমালম এবং উত্তপপাাষ 
হালপাতাল প্রতি] ভাহার অগ্যতম কীতি। তাহার 
ঘোষণা অগসাবে হুগলি কগেজের অধাপক পাপবিহাগী 
দে ইংরেজী ভাষাষ 'গোবিশ্দ সামন্ত” শামক পুস্তক বচণ। 
করিষা পাচ শত টাকা পুরস্কার পাত করেন। 

দেশের সর্প্রকার উন্নতিশীল আন্দোলনের সহিত 
তাহার যোগ ছিল। কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান মা।সো- 
মিয়েশনের স্থাপয়িতাদের মধ্যে জয়কৃষ্ণ অন্ততম প্রধাণ 

ছিলেন। ১৮৮৬ থ্রীষ্টাধে কলিকা চায় অন্ততঠিত ক'গ্রেসের 
দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইযা- 
ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জুপাই মাসে তাহার মুত্যু হয়। 

অশোকা নেনধপ্ু 

জয়গোপাল গোস্বামী শান্তিপুববাশী অদ্বৈতবংণীয়, 
শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, বৈষ্ঞবশান্-নিষ্ণাত। পণ্ডিত 
সমাজে ইহার খ্যাতি 'গোবিন্দদাসের কড়চা” পুস্তিকাটির 
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(প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫ শ্রী) সম্পাদকরূপে। অনেকে 
সন্দেহ করেন বইটি ইহারই রচনা । জয়গোপালের অপর 
গ্রন্থে মধো কবিতার বই “চারুগাথা" (১৮৭১ শ্রী) এবং 
উপন্তাস 'শৈবলিনী” (১৮৬৯ শ্রী) উল্লেখযোগ্য । 
'শৈবলিনী'র কিছু সমাদর হইয়াছিল। 

হুধুমাব সেন 

জয়গোপাল তর্কালংকার (১৭৭৫-১৮৪৬ গ্রী) পণ্ডিত 
ও বিশিষ্ট খক-সাহিতাসেবী । ১৭৭৫ খ্রীষ্টান্দের ৭ অক্টোবৰ 
নদিযা জেপার বঙ্গাপুর গ্রামে জন্ম । পিতাব নাম কেবলরাম 
তপপঞ্চানন। জয়গোপাল প্রথম তিন বৎসর প্রখ্যাত 
প্রাচ্যত ববিদ্ হেন্রি টমাস কোণ্ক্রক-এর পঞ্চিতবপে 
কাজ করেন। ১৮০৫ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টা পথন্ত উইলিয়াম 
কেবির অধীনে গবামপুর মিশনে চাকুরি কবেন। ১৮১৮ 
হইতে ১৮২৩ গ্রীষ্টাব পাস্ত তিনি জে. সি. মাশম্যান 
সম্পাদিত সাপ্গাহিক 'সমাচাপ দর্পন” পধিকার সম্পাদকীয় 
বিভাগের অগ্বঙম প্রধান কমী ছিলেন। এ পন্ধিকার 
মাধামে তিনি সংন্বতবহুন কঠিন বাংলাকে ঠৈনন্দন 
ব্যবহারের উপযোগাকপে শহক্গ করিয়া তলিষাছিলেন। 
১৮২৪ শ্বীষ্টাঙ্গে সংস্কত কলেজ প্রতিঠিত হহলে ৬০ টাকা 
মাহিণায় ইনি সাহিন্যেব অধ্াপক নিযুন্ত হন এবং স্থর্দীঘ 
২২ বংশব এই পদে অধিষ্ঠি৩ থাবেন। ভাহাপ ছাঃদের মধো 
বিছ্ভাপাগর, ভাবাশ কব ওকবন্ ৫ মগনমোহন ভকালংকার 
উল্লেখযোগা | ১৮৪১ গ্রাষ্টান্দের ১৩ এশ্রিণহ্ঙাব মুহা হঘ। 

জযগোপাপ ১৮৩০ ৩৪ শ্রীাবে কনিবাপী রামাথনেব 
এব, ১৮৩৬ শ্রী্ান্ে কাশীবাম দানের মহাভারতের 

হশোধিত সন্করণ প্রকাশ করেন। লঙ্ভবত হহাই ভাহাব 
প্রধাণ কীতি। 

ঈহার বচিত ও সম্পাদিত অন্ান্ত গ্রন্থের মধো এইগুলি 
প্রধান : শিক্ষাপার” (১৮১৮ শ্রী, হয স ক্ষরণ ), বিশ্বমঙ্গপ- 

কু 'কিষ্ণবিষষক-প্লেরকাঃ (১৮১৭ শ্রী), চন্তী? (১৮১৯ 
গর), পত্রের ধাপ (১৮২১ রী), বিঙ্গাতিধান, 
(১৮৩ খ্রী)। এ্রতদ্বতীত এশিধাটিক সোসাইটি হইতে 
প্রকাশিত “মহাভারতের (১৮৩৭ শ্রী) তৃতীয় খণ্ডের তিনি 
অন্তর ম'শোধক ছিলেন। 
প্র ব্রজেন্্রনাথ বণ্যোপাধ্যায়, জয়গোপাপ তর্কালংকার, 

সাহিত্য-সাধক-চরিতমাপ|। ১৩ কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব। 
গে।পিকামোহন ভট্টাচার্য 

জয়চন্জ গাহডরাল বংশের রাজ জয়চন্্র ১১৭* শ্রীাবে 
পিহামনে আরোহণ করেন। তাহার রাজত্বকালের যে 



জয়দুগ। 

সকল লেখ আবিক্ষত হইয়াছে তাহাদের তারিখ ১১৭০ 
হইতে ১১৮৯ খ্রীষ্টাক্জের মধো। এপাহাবাদ, কাশী, 
পাটনা এবং গয়! প্রভৃতি অঞ্চল ঠাহার বাজ্োর অন্ত গুক্তি 
ছিল। বাংপার সেনবংশের সম্রাট লক্মণসেন কাশীরাজকে 
পরাজিত কবিযাছিলেন বলিয়া উল্লেখ 'আছে। কাশীরাজ 
বলিতে এ স্থপে জয়চন্ত্রকেই বুঝিতে হইবে । তাহার সহিত 
চৌহ।নরাঁজ পুর্থীরাজেপ্র বিরোধ এবং পুর্থীবাজ কর্তৃক 
তাহার কন্ঠা সম্মৃক্তাকে (বা ম'যোগিহা ) স্বয়ণবর সভা 

হইতে হরণ করিবার য়ে কাঠিণী প্রচলিভ আছে তাহা 
কতদূর সহ্য বল! যায না। ১১৯৩ খ্রীষ্টাবে মহম্মদ 

ঘোরী জয়চজ্জেব রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গাহডব্রাপ- 
অধিপতি পরাপ্িত এব* নিহত হন। জয়চন্দ্র ছিলেন 
সাহিত্য ও শিল্পের পুচপোষক | কেহ কেহ মনে করেন 
যে নৈথধ চিনের রচয়িতা শ্রম ইহার সভা অপকত 
করিতেন। 
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জয়ছুর্গী ছুর্গার লৌকিক বূপতেদ। উহ্াৰ বশ] প্রপয়- 
কাশীণ মোঘর ম৩। ইনি ত্রিনেঞা। কটাঙ্গের ছাবা 
ইনি অধিকুলেখ শীতি উৎপাদন করেন। ইহার মস্থকে 
চন্ধকশা মাবদ্ধ। ইনি চতভুদ।-- হস্তে শঙ্খ, ৮ঞ&, কপাণ 
এখ' ভিশুল। ইনি পিহম্বন্ধে আবঢা, গেখতাদেব দ্বারা 
পরিবৃতা এব" দিদ্ধল'ঘেব দ্বাবা পুদ্িতা। ভ্রিঠ্বন ঠহার 
তেজে পুশ । বিপবাবিণ 4», স্থবচনী-ব্রত প্রভৃতি অগ্রচানে 
সাশাবনভাবে ভহাব পূজা হয় । কোথাও কোখাও অনুষ্ঠিত 
ইহার বিশেষ পুজাব বীতিপীতি বিচিত্র। এই পু্জাব পাম 
পন্রাবপী পুজা। পুজার পূর্বে পত্রাবনীর সং বা ঢুক্গিরা 
উলঙ্গণুত্যেও দ্বাপা দেবীকে আবাহণ কবে- দেবী পা 
আসিলে নানাবপ লাঞ্না করিবার শুয় দেখায। দেবীকে 
প্রচুর সিদ্ধ চাটলেব ভাত ৭ মাছপোডা ভোগ দেগযার 
নিয়ম আছে। পুজায় নাচ গান, বাজন! ও নাটকের মহিও 
মহোতৎসবের বিধি আছে। দেবীর সঙ্গে অন্থান্ত অপরিচিত 

দেবতা 9 দ্ানখদের পূজা কব! হয়। গ্রামের বাহিবে 
পূজার অঃষ্টান করার নিম আাছে। 
দ্র চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, “থা'পার লৌকিক দেবদেবী", 
সাহিত্য-পরিষৎ্-পত্রিকা, ৬৭ বর্ম। 

|০গ্রাহরণ চক্ব্তা 

জয়দেব 'গীতগোবিন্দোর বচগ্িতা জয়দেব সংস্কৃত 
সাহিত্যের অন্যতম প্রসি্। এবং শ্রেষ্ট কবি। বীবন্থুম 
জেলায় অঞ্জগ্ন নদের তীরে কেন্দুবিন্থ ( বা ধেঁছুপি ) গ্রাম 

জয়ের 

তাহার জন্মুমিরূপে স্বীকুত। কেহ কেহ াহাকে মিথিলা 
বা গডিশার অধিবাপী বলিয়া! যনে করেন। 

প্রসন্নবাঘব' পামক নাটক, চন্্ালোক" নামক অলং- 

কাবগ্রন্থ এব” “বঠিমঞ্জবী' নামক কামশাপুবিনয়ক গ্রন্থের 
রচধিতা জযদেব ও আপোচা জয়দেব এক নেন । 

খ্াষ্টায ছাদশ শতান্দীৰ শেসে বঙ্গেখব লক্মণসেনের 
সভাষ গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি ৪ জযদেব এই 
পঞ্চর ত্র ব্মান ছিলেন, এইরূপ গ্রমিদি আছে ১ কিন্ত 

গীতগোবিন্দে উক্ত কবিগণেখ নাম থাকিলে লক্ষণসেনের 
নাম নাই । এ যুগেব কোশকাব্য 'সত্তক্তিকর্ণীমুতে গীত- 
গোবিন্দেৰ পাচটি প্বোক ছাঁড। জ্যদেবের নামাঙ্ষিত আর ৪ 
ছাব্বিশটি গ্রোক পানা যায় । 

গীতগোবিন্ণ কাবোর সমাপি-শ্বোক হইতে জানা যাষ, 
কবির পিভার নাম ভোজদেব ৪ মাতা বামাদেবী। পরী 
গাম পদ্মাবতী । “ভন্মাপ”, “সেক শুভোদঘা'দি ঘপেক্ষাকৃত 
অধাচীন গ্রন্থে এব প্রচলিত জনশ্ক্তে জযদেব ৪ 

পঞ্মাবতীন সম্পর্কে নানা কাহিণী প্রচলিত গাক্িলে৪ এ 
বিষয়ে কোণ ৭ যখাথ এতিহাসিক বিবরণ পাওযা মাষ না। 

জযদেব প্রধানত: "পদ্ম" 9 "বঙ্গবৈবর্তীপুবাণ এবং 
“গর্গসংহিতার অন্ুসবণে 'ভাগবতোর শরংকালীন বাসের 
পবিবর্তে গীতগোবিন্দে বাসন পাসের বর্ণনা কবিয়াছেন। 
গাহগোবিন্দ দ্বাদশ স্গে বিভক্ত । ইহা কোন? প্রাচীন 
কাব্য-পযাষের অন্থরুক্তি শঙগে। গ্রঙ্গের জনপ্রিষ্ট ও 
মর্ণাদা উলেখযোগা | ইহাব গৌবধব কেবশযাহ সাহিত্য- 
বসিক-সমাজে সীমাবদ্ধ নহে) ইহ] বৈধ'বসম্গ দাষে রও 
সশ্রদ্ধ দুষ্ট আকর্ণণ করিধাছে | জগন্নাথ মন্দিরে ইহা 
প্রত্যহ গীত হইথা আসিতেছে । সহগরিয়াগণ জয়দেবকে 
সাদিগুক এবং নববসিকের অন্যতম বলিযা থাকেন। 
ভারতের বিভিন্ন পাচ্ছে গঠিত 'গীঙগোবিন্দেধ টাকা স খ্যা 
চলিশের9 অধিক। পুজাগী গোস্বামী ণব” বাণ ₹স্থের 
টাকাবই প্রমিপি। সমধিক । গীতগোবিন্দের অন্করণে 
'গীতগোবীশ' প্রভৃতি বনু কাব্য বচিত ঠইয়াছিল। দেশে 
এবং বিদেশে বিভিন্ন সময়ে গাতগোবিশ্দের বহু সন্বরণ 
প্রকাশিত হইয়ঙে | ভাবণতেব এব বিদেশের নান! 
ভাষায ইহার বহু অন্তবাদ প্রচারিত হইয়াছে । প্রাচীন 
বঙ্গানুশদগ্ডপির মধ্যে রলময দাসেব পদ্যাঞ্তবাদ অতি মধুব 
ও পাঁওতাপূণ। 

ত্র ১. ১ 10০, 11756019 01 9০01151010 1[2101011115) 

09100009, 1947. 

বল” ৮হু 
হব্্চজ বানদাপাধাধ 
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জয়দেখ-কেছুলি 

জয়দেব-কেঁছুলি ২৩০৩৮ উত্তর ও ৮৭০২৪ পূর্ব। 
কেছুলি বা কেন্দুবিষ্ব বীবভূম জেলার একটি গ্রাম। 
আম্মঙণ ২৪*৯ বর্গ কিলোমিটার এব লোকস'খায ৭৯০ 
জন। ইহা বোলপুর স্টেশন হইতে ২৮ কিলোমিটার দূরে 
অজয নদে তীরে অবস্থিত। 'গীতগোবিন্ন'-রচয়িত। 
প্রপসিঙ্জ বৈষব কৰি জয়দেবেখ নিবাসস্থপ বলিয়া এই গ্রামটি 
'জয়দেব-কেছুলি নামে বৈষ্ণবগণেব পবিগ তীর্ঘক্ষেত্র। 
কবির পূজিত বাধা বিনোদবিগ্রহ ও সিঞ্গিলাভের স্থান 
প্রসি্ধ। এখানে মকর সংক্রান্তির দিনে পশ্চিম বঙ্গের 
অন্রত্ষ একটি শ্রেষ্ঠ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আউপ বাউপের 
সমাবেশই কেঁছিলিমেলা বিশেষ আকর্ষণ । 

পঞ্চাপন চণবী 

জয়দ্রথ বৃখক্ষরের পুত্র ও লিঙ্কু দেশের রাজা! ইনি 
ছুধোধনের ভগ্ী ছুঃশপাকে বিবাহ কবেন। কামাক বনে 
দ্বৌপদীর রূপ পাবণো মুগ্ধ হইমা মৃগয়াপত পাগুবগণের 
অন্গপস্থিভিতে তাহাকে হরণ করেন। ধাবী-কন্তার নিকট 
ছুঃস'বাদ জানিয়া পাগুবগণ জযদ্বথের পশ্চাদ্ধান কৰিলে 
দ্োৌপদীকে ত্যাগ করিযা পলাষনব 5 জয়প্রথ পরাজিত 9 
ভীম কতঠক অপমানিত হন। প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্টে 
জয়দ্রথের অন্রষ্ঠিত ৩পন্যায় গাত মহাদেব, 'ঞ্জুন-ভিন্ন 
চারি পাগুবকে মুগ্ধ একটি দিন পরাভূত করিতে পারিবেন, 
জয়দথকে এই বর দেন। সংসপপকগণের সহিত যুদ্ধে নিরত 
অগনের অন্ুপস্থিন্তে জয়দ্রথ চারি পাগুবকে পরাভূত 
করিলে অভিমন্থ্যকে ছুঃশামনের পুহ্র বধ করেন। শোকার্ত 
অন্গুন পর দিন স্থ্ধাস্তের পূর্বে জয়রথ বধ শত্ুব! অগ্নি 
প্রবেশের প্রতিজ্ঞা করেন । দুর্ধোধন ও প্রোগাচার্য -কর্তৃক 
আশ্বস্ত ও বুহমধ্যে নিরাপদে অবস্থিত জয়দ্রথ পণ দিন 
সন্ধা! আপন্ন দেখিয়া] প্রীত হন। মেই সময়ে অনতর্ক 
জয়দ্রথকে অগ্গুন বধ করেন এবং শরদ্বাঝা উতক্ষিপ্ণ তাহার 
যন্তক প্রথমে তপস্যারত বুদ্ধক্ষনের ক্রোড়ে এবং তথা 

হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া শতধা বিদীর্ণ হস্স। 

দ্র মহাভারত ৩২৪৯ ৫৬১ ৭১২০-২১। 

মুখিকা ঘোন 

জয়নারায়ণ ঘোষাল (১৭৫২-১৮২০ স্ত্রী) দক্ষিণ 
কলিকাতার 'ভূকৈপাপের বিখাত রাজা । ১৭৫২ খ্রীষ্টাকের 
সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১১৫৯ বঙ্গাব্দ) প্রাচীন 
কলিকাতার গোবিনপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ কণেন। 
পিতার নাম রুষ্ণচন্ত্র ঘোযাল। 

জয়নাবায়ণের শৈশবাবস্থায় পিতামহ কনর্পনারায়ণ 

৪২ 

জয়নারায়ণ তকপঞ্চানন 

গোবিশ্দপুর হইতে বাস উঠাইয়া খিদিরপুরে চলিয়া 
আসেন । সেই হইতে তাহাদে খিদিরপুরে স্থিতি । 

অতি অল্প বযসেই জয়নারায়ণ সংস্কত) ফাস ও ইংরেজী 
ভাষায় বিশেষ পারদধিতা পাভ করেন এবং পঞ্চদশ বৎসর 
বয়সে মুশিদাবাদ নবাব সপকারের অধীনে চাকরিতে 
নিযোজিত হইখাছিলেন। পরে রাজন্ব সংক্রান্ত কোনও 
বিষষের মীমাংসার গন্য তিনি কনেপ সেক্সপীধারের অধীনে 
যশোইর গমন করেল। তাহা কমকুশলতায় কর্তৃপক্ষ 
সন্থু্ হন এবং ওয়ারেন হেগ্িসের স্বপাগিশে দিলীর 
তগানীন্তন বাদশাহ মহম্মদ জাপা শাহের নিকট 
হইতে ১৮১৮ শ্রীষ্াৰে 'মহারাজা বাহাছুঞ্ উপাধি ও তিন 
হাঁজাগী মণমব্ধাগী সন লাঙ কবেশ। 

অতঃপর জয়ণারায়ণ বাবসায় বাণিজ্যে মনোনিবেশ 
করিয়া স্বীয় ধন-সম্পন্তি বর্ধিত কখেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাবে 
শারারিক অন্ুস্থতাথ জন্য জণঞনারাখণ কাশীবামী হন। 
১৮১৪ খ্রাষ্টাকে কাশতে শ্বীয বাশশখনে ভারতের 
প্রাচীনতম ইংরেজী বিদ্যাপথ প্রশ্ঠা করেন। পরে 
(১৮১৮ স্ব) কাশার 'চাচ মিশনারি সোসাহটি'র হস্তে 
ইহার পরিচাপন ভার অপিত হয়। 

ভূকৈলাসের বিরাঢ প্রাপাদে তিশি বহু দেখ দেবীর 
বিগ্রহ স্থাপন কবেন। কাশধামে ককুগ পুদ্বরিণী ও 
ধাতৃমর গুরুপ্রতিমা স্বাপন কবেন। 

তিনি সাহিত্যে বিশেষ অগরাগা ছিলেন। শিঙ্ষপী 
সঙ্গীত ব্রাঞ্চণাচন চক্দরিক।”, জখনাবায়ণ কর্ঈঞ্ম) কাশ" 
খণ্রের বঙ্গানুবাদ? 'কিকণানিধান শিশাপ। প্রতি পুস্তক 
বুচনা করেন মহাতারতের হিন্দী আশ্নবাদে কাশব 
রাজাকে তিনি সাহছাযা কবেন। ১৮২০ ত্রীষ্াৰের অক্টোবর 
(কাতিক, ১২২৮ বগা ) মাসে তাহার মুএ। হয়। 

উশোকা মেণগুপু 

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (১৮*৬-৭২ শ্রী)। উনিশ 
শতকের একজন প্রসিদ্ধ পরিঠ। ১৮০৬ খ্রষ্টান্সের এপ্রিপ 
মাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাধ মুচাদিপু গ্রামে জন্ম । পিতা 
হরিশ্ন্দ্র বিদ্ালাগব | প্রথমে পিহাৰ শিকট ব্যাকরণ, 
ধর্মশাস্ প্রভৃতি এনং পরে প্প্রাথতোষণী পঙত।' র প্রণেতা 
রামতোষণ বিদ্যাল" কারের নিকট অলংকারশান্ধ, জগন্মোহন 
তক্িদ্ধান্তের নিকট গ্ঠায়পাত্র ও পণ্ডিত নাখুরাম শাস্বীর 
নিকট বেদান্ত অধ্যযন কছেন। ১৮৩৭ গ্রীষ্টাবে হিন্দু ল 
কমিটির পরীক্ষা উত্লীর্ণ হইয়। জঙ্গ-পঙ্ডিতপদে নিয়োগের 
জন্য প্রশংলাপত্র পান (ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগরও একই বৎসবে 
এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন )। পরে ১৮৪৭ খ্্ীষ্টাবের 



জয়নাবায়ণ তর্করত 

১১ আগস্ট সংস্কাত কলেজের স্যায়শান্ত্রের অধ্যাপক নিধুক্ত 
হন। উক্ত কলেজে প্রায় ৩০ বৎ্ব ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা 
করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালাগণ ও মহেশচন্দ স্তায়রত্ব তাহার 
নিকট ন্যায়শান্ত্ অধায়ন করিয়াছিলপেন। জয়ণারায়ণ 
১৮৬৯ গ্রীষ্টাকের ৩ নভেম্বর অবসর গ্রহণ কণেন ও শেষ 
জীবন কাশীতে কাটান। ১৮৭২ গ্রীষ্টাব্দের ১২ নভেগ্কর 
তাহার মৃতু হয়। 

রচিত ও সম্পাধিত গ্রন্থ : 'উদখনা চার্ধকৃত আত্মতত্ব 
বিবেক" ৬ ১৮৪৯), “কণাদশু্ বিবৃতি” ( কণাদ রচিত 
বৈশেধষিক স্থত্রের টাকা, ১৮৬১ শ্রী )) 'সর্াশনসংগ্রহ? 
( মাধবাচার্ধক ৬ সবদশনসণ্গ্রহ গ্রন্থের বা'পায় পিখিত 
সাার্থ, বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত, ১৮৬১ গর), ন্বায়দর্শন। 
(বাংগ্তায়নভাষুমমেত, ১৮৬৫ শ্রী), পদার্থ ৬বসার, 
( ১৮৬৭ শ্রী, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আহকুলো প্রকাশিত )) 
“তৈরব-পঞ্ধাশিক1 (১৮৬৮ থ্রী )। ভহা ছাড়া তাহার 
পধার্থ৩৭সার' গ্রস্থে উল্লিখিত 'শীরাঙ্গনপ্রকাশ? “্র- 
সংকমদীপি কা”, “শএকেশগব ও বিচঃপুষ্পাক্লি (চামুণ্ডা- 
শক ) ট্খযোগ্য। 

গেপিক।মাহশ ভট্টাচাষ 

জয়নারায়ণ ভর্করত্ব (১৮৫৫ ১৯৭১ শ্বী) একজন 
প্রসিঘ। শৈষায়িক পণ্ডিউ। ইহার পৈতৃক বাধতুমি 
ফবিপপুর জেলার পপি “্বনশ স্থান কোটালিপাডা। ভি 
ফরিদপুথ কোডকধির কৈশাসচন্ত্র হরর ৪ নবদ্বীপেব 
ভবনমোহন বিছ্যারজেব শিকট ম্াধশাশ্থ অব্যধন কখেন। 
ইশি কাশীণ্ত ৪ নবধধীপে অধাপন। করেন। কাশাতে 
হছণি কাশাবাছেব সতাপপ্ডিও পদে বুঙ হুইযাছিলেন এবং 

নবদ্ধীপেপ পাকা টোলে অধ্যাপক নিযুগ্ হহযাছিলেন। 
সমসামযিক পঠ্চিতসমাজে হশি পার্চিশা ৪ শাম্ত্ববিচাবে 
নৈপুণোব জগ্ঠ বিশেষ খ্যাত্-প্রতিপঞ্জি লাভ কখিয়া 
ছিলেন। ইহার রচিত “তর রঞ্াবশী" ১৯৪৫ সবতে 
(১৮৮৮ খর ) কাশী হইতে প্রকাশিত হয। 

চিগ্ত।হবণ চ৭বশী 

জয়ন্তী দেবী জয়ন্তী বা বৈজয়ন্তী দেবী মধাযুগের 
বাংলা দেশের গুপিঞ্ছ বিদুষী মহিলা । ইহার পিতা 
“কুলার্চন্দীপিকা,-প্রণে তা জগদানশা শরবাগীশ এবং স্বামী 
“'আনন্দলতিকা”, 'দেখীশ ঠক” প্রভৃতির রচযিত1 কষ্ণনাথ 
সাধতৌম। ইহারা ছুই জনেই পুব বঙ্গের ধান্ধক1 ও 
কোটালিপাড়ার দুই প্রসিদ্ধ বৈদিক বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। 
কবি রুষ্নাথ ১৫৭৪ শকাবে (১৬৫২ শ্রী) পত্বীর 

জয়পাল 

সহযোগিতায় “আনন্দপতিকা” কাব্যগ্রন্থ বূচনা করেন। 
ইহ ছাভ] জয়ন্তী দেবীর রচন। বপিয়া প্রসিদ্ধ কিছু কিছু 
বিক্ষিপ্ত সংস্বত কবিভারও সঞ্ধান পাওয়া যায়। 

দ্র হরিদেব শাস্ত্রী, ভারতের শিক্ষিত মহিলা, কলিকাতা, 
১৩১২ বঙ্াব্ ১ নগেন্দ্রনাথ বনু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, 

ব্রাহ্মণ কাণ্ড, তৃতীয় অশ, বৈদিক ত্রার্দণ বিবরণ, 
কলিকাতা) [ ১৩১১ বঙ্গা ], দেবীশক, সন্ত সাহিত্য 
পরিষদ্ গ্রঞ্থমালা । 

চিস্তু হবণ চধবঞ্া 

জয়পাল পাঞ্জাবের শাহীব'শের রাজা । ইনি ভীমের 
(৯৫০ ৫৮ শ্রী) পর মি'হাসণে আরোহণ করেন। কিন্ত 
ফেরিশ্তার মতে জযপানের পিতা ছিলেন ইস্তপাল বা ইষ্ট 
পাল। 'াহার রাজের প্রপার ছিল এক দিকে দিবৃহিন* 
হইতে লামঘান, অন্ত দ্রকে কাশ্মীর হইতে মুলতান। 
মিনহাজ টদ্দীন বপিয়াছেন যে জয়পানই হিনেন সমসামযিক 
হিণের মহরম নরপতি | মুসলমান-আক্রমণ প্রতিরোধের 
জন্য জবপাশ পাত্যাশা বাজোর অস্ত ভানু ুশেই 
অবস্থান করিতেন । ৯৭৭ খ্রীষ্টাঞকের পর গজব অপ্ধপঠিি 

সবুপ্তণীন বিনা প্রধোচনাষ জব্পাশেব ব্রাজা আক্রমণ 
করেন। উপাধাশ্তর ন। দেখিযা জরপাল সমস্ত সামন্ত ও 
মিরশক্ডির সহাথ শায় গজ্গনী অভিমথে অগ্রসপ হন। অপর 
পক্ষে বিপদ বুঝিযা সবুক্তগান হিশু রাঙজশর্ডিব বিকচ্ছে। 
যু ঘোষণা করেন এব" শেষপধপ্ত ভিন্ুসৈম্থগণ পবাজিত 
হুহলে জয়পান সঙ্ধি প্রস্তাব করেন । মুনলমান এ্হাসিক- 
গণেব মতে জয়পান সন্ধিব শত হঙ্গ করিয়া সবুক্ষশানের 
দ্ুঙ্গণকে বন্দী করিষ। পাখেন এবং মণুক্গীন নন্পাশেব 
রাজা আহমণ করিয়া নিধিবাদে সনস্থ লুল করিখা 
লন। নিপ্পায হহয়া জবপাপ দিল্লী, আজমীর, কাপিঞর, 
এবং কনৌজের ভারতীষ রাজথ্বাবর্গের নিকট সাহায্য 
গ্রহণ করেন। কিছ্বু খুদে জম্পাল বিপুল নৈশবাহিনী 
লইয়া পরাজিত হন। ইহ'ই ছিল জধপালের মবশেষ 
গজণী অভিযান । ৯৯৭ শ্রীঞ্ঠাবে সবুক্তগীনের মুড্ার পু 
মাহখুদ ১০০১ খ্রাগাছে পুনরায় জঘপাপের বিঞ্ছে সংগ্রামে 
লিপু হণ । এই যুদ্ধে জযপাপ পুনরায় পরাজিও ও বন্দী 
হন। বছু অর্থ ও ২৫টি হৃস্তী প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিযা 
তিনি বশ্দীদশ! হইতে মুক্ত হন। কিন্ধু স্বীয় রাজ্যে 
প্রত্যাবতন করিয়া পুনঃপুণঃ পরাজযের শ্লাশিভে স্বেচ্ছায় 
পুত্র আনন্দপালের হস্তে প্রাজ্য সমপণ কখিযা অগ্নিতে 
প্রাণ বিসিঞন করেন। 

শিশির মিত্র 

৪৬৩ 



জয়পুর 

জয়পুর বাজস্থনের একটি জেলা, তহমিণ ও শহর। 
জেপাটি ২৬০৪১ হইতে ২৮০৩৪ উত্তর এবং ৭৪০৪১ 

হুইতে ৭৭০১৩ পুর্বে অবস্থিত। আয়তন ১৩৪৪৭ ব্্গ 
কিলোমিটার (৫৩৭৯ খর্গ সাইল)। উত্তরে পাঞ্ধাব 
পশ্চিমে সিকর, ঝুনগ্না, নাগউর ও আজমীর জেল।) 
দক্ষিণে টোগ্ধ ও মোখাই মাধোপুর জেল। এবং উত্তর পূর্বে 
আলোযার জেলা । জেলাটি কোটাপু ঠপী, বৈরাট, অস্বব, 
জামোধা-বামগড, বাসি, দৌসা, বাসওয়া, সিকবোল, 
নাগসট, চাকনু, ফাগা, সেনগানের, দুছু, ফুলেণা ও জযপুর 
তহসিল লইখা গঠিত । 

এই জেলার গায় সমস্তই সমতল, মধো মধ্যে সুত্র 

পর্বতশ্রেণী দেখা যাষ। মধ্য ভাগে বিকো গকাব মালভূমি 
৪২০-৬৪০ মিটার ( ১৪০০ ১১০০ ফুণ্ট ) উচ্চ । পূর্ব ভাগে 
আলোযাব জেলার সীযরান্থে উত্তর দক্ষিণে বিস্তত পর্ব *শেণী 
আছে। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পাহাড সন্থর হুদ হইতে উত্তর 
পরে অবস্থিত । 

জয়পুব জেপার প্রধান ণদী বণালপ। ইহাব অসথা 
টপনদ্ণার মধো ডাইন, মাসী, বীল, গলওয়। ও মোবেশ 
গ্রধান। এই জেলার আাব একটি প্রদান নদী বাণগঙ্গা 
(১৪৪ কিপোমিটার ) জেশার মধো প্রবাহিনন হইযা 
প্রথমে দর্ষিণ পরে ৭ পরে পু দিকে প্রবাহিত হইযাছে। 
ইহা ছাডা ম'পীবৰ ৮পনদী বানী, মোরলের এ 
আষিপ ই শাহর উপনদী বুন্দ, ঘাপী উল্লেখযোগ্য । এই 
নদীগুলি সম্থর হদে পডিতেছে। সমস্য শব নদীই গ্রীন 
কালে শুকাইবা যাধ। জেলার একমাত্র হুদ সন্বব দক্ষিণ- 
পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। 

জেল।ব পশ্চিম ৪ দক্ষিণের কিছু ম'শেব ভুমি অভবর 
9 বালুকামথ | পৃপ ৪ পদ দশ্িণেণ অঞ্চল কষ" মুন্তুকা 
৪ উবর পলিমাটি দ্বাবা গঠিত । উতর ও পূবে আগাপলী 
শ্রেণীর শিন্ট পাথর দিল্লী শ্রেণীব শিস ৪ কোরাটজাইউ 
শিলার উপর সজ্জিত আছে। উত্তর পৃবে গ্রাণিট শিলা 
দেখা যার । 

জেলার জপবামু ক ওস্বাঙ্থাএদ। গ্রীক্মকালে পশ্চিম 
দিক হইছে বাণু সবেগে প্রবাহিত হয়। দিবাভ।গ উফ 
হইলে রাত্রি নতল। সনি তাপমাজাধ গড ২৫০ 
সেন্টিগ্রেড (৭৭০ ফারেনহাইট )। নীনকালে তাপমানা 
১৫০ সেন্টিগ্রেডে (৫৯ ফারেনহাইট ) এব" গ্রীক্ম কালে 
৩৩০ সেন্টিগ্রেড (৯১ দাবেনহাইট ) হয়। বার্ষিক 
বৃষ্টিপাতের পবিমাণ গড়ে ৫৭৫ মিলিখিটার (১৩ ইঞ্চি )। 

জেলার নাম শহণের নাম হইতেই হইবাছে। খ্রিষ্টপূর্ব 
৩** 'অবেও ইহার সমুদ্ির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহ] 

জয়পুর 

অন্থর বাজোর ধুন্দুদের অধীন ছিল। বিখ্যাত কাছওয়া 
রাজবংশ ৮০০ বসব ধরিয়] শাসন কণেন। এই বংশের 
প্রথম রাজা বজদমন গোখালিযপের শামক ছিলেন। 
গেয়াপিয়রের শিলালিপি (৯৭৭ শ্রী) হইতে জানা যায় 
যে ইনি কনৌজের অধিকার বিনষ্ট করিয়া জয়পুৰ দখপ 
করেন। তাহাব পর তেজকখণ বা] দুপা রায় ১১২৮ 

খ্রীষ্টান্ধে গোখালিষর ত্যাগ কবিযা! আসেন ও দৌসাতে 
তাহার রাজধানী স্থাপন করেশ। ১১৫০ খ্রীগ্থাবে ছুলা 
রাষের উদ্নরাধিকারধীগণ অঙ্থর দখল করিয়া তথায় পাঁজধানী 
স্থাপন করেন। 

ভাবতে মোগলশাসন প্রতিষ্ঠিত হইশপে অন্থর রাজ্যের 
প্রধান বাহাক মাপ (১৫৪৮-৭৪ শ্রী) ছমাযুনের নিকট 
বশ্বতা স্বীকাবের মলে ৫০০০ মনসবদারী লা করেন এবং 
ধ্যতার চিহ্ম্বকপ আকববকে কন্যাদানণ করেশ। প্রথম 

জয়মি'হ মিজা1 রাজা! নামে পরিচিত । ইনি শিখাঙ্গীকে 
কৌশলে বন্দী কবিযা ছিলী লইয়া যান। দ্বি্ঠীয জয়সিনহ 
(১৬৯৯ ১৭৪৩ শ্রী) মোগশদের শিক ভইতঠে সোবাহ? 
উপাধি লাঙ করেন। হনি ১২৭৮ থ্রাঞ্ছান্দে জবপুব নগরী 
স্বাপন করেন এব মানমন্দিব শিগ্তণমণ্ত  শিখাণ কপেন। 
ঠিনি বিজ্/নচচার আখ খ।াত ছিবনেন। শীতার মুতাব 

পর জাঠগণ জেলাব কিদ শদথথা ববে। ১৮১৮ খ্রীচানে 
ইপ্বেজর|! জযপুবকে পাকাপাকিতাবে ব দিবাজো পরিণত 
করে। ১৯৪৭ গ্রাঞ্জাব্ধে তাথ5 ভ্বাণান হহবার পর প্লাজা 

পুনগগঠন গাহন মনসারে হঠা বাদ্ছান বাদ্য অন্হঞ্চি 
হখ। 

১৯৬১ খ্রীগ্ভাব্ধের মাদমশখমাব অভমারে ইহাব নোক 
সখ্য। ১৯০১৭৫৬ ১ তন্মধো ১০০৬১ ১৮ পুকষ এব ৮৯৫ ৬২২ 

'্ীপোক | ১৯৫১-৬৩১ শ্ীগ্াদ্দে লোকস খা-ধুদ্দিব হার 
২৪ ৭৫%। গ্রামবাসী ১৪ ২১৪১ এব শতরবাশী৪৯৯৩১৫। 

বর্মনিনুক্ ব্যাঞ্তর ম'থা। মোট ৮৭৭৫৪৩ জন। তমন্মধো 
৫৪৫২৯৭ কষিতত ২৬১৬৫ খশিতে, ২৬৫৮৭ শিল্পে) ৩৪৬০৩ 

ব্যবসা বাণিজ্যে শিমুক্ত মাছে । 
জেপার মোট ৭৮৬৮০০ হেক্টুব (১৯৬৭৭০০ একর) 

প্ষিজমিব মধো ১২১ হেরে (৩০৫ একর ) দো-ফসপা, 

অকুখিযোগা ১২০০০ হেক্টুব (৩০০০৭ একর ) এবং পতিত 
৬০০০ হেকুর (১৫০০০ একর) জমি মাছে। প্রধান 
শন্যের মধ বাজরা ২৬% ছোলা ৪ ডাল ৩৭"৪%, 
তৈশবীজ ৫% জমিতে উৎপন্ন হয়। মোট ৬২৮০০ হেক্টর 
(১৫৭০০০ একর ) জমিতে জলসেচেব ব্যপন্থা আছে। 
জেলায় ১১৩টি ট্রাক্টর আছে। মৎস্য ধরিয়া! বরে ১১৬৮৭ 
গাকা আয় হয়। 

৪৬৪ 



জয়পুর 
জয়পুর খনিজ সম্পদে মোটামুটি সমুদ্ধ। রামগড ও 

কিষণগডে তা এবং জয়পুর শহর হইতে ৫৭ কিলোমিটার 
(৩৬ মাইল) পূর্বে ভাকরী ও দক্ষিণ পশ্চিমে টোড! 
রাঁজসি'হের খনিতে অদ্ব পাওয়া যায়। আলোয়াব 
সীমান্তে ধুসর রঙের মাববেশ পাথব, কোটপুতলীর নিকট 
কালো মারবেশ এবং জয়পুরেব ২৭ কিলোমিটার (১৪ 
মাইল ) উদ্ধব-পূর্বে রহোবীতে উত্তম চনা পাথর পাওয়া 
ষায়। জেলাব মধ্যে লৌহেব পরিমাণ ১৩১৩০০০০ 
মেট্রিক টন (১৩০০০০০০ টন)। সঙ্গর হা হইতে লবণ 
উত্তোলিত হয়। 

জয়পুবে অরণ্যের পরিমাণ অত্যান্ত কম, মাত্র ২২৮০০ 
হেক্টর (৫৭০০০ একর)। এখানে বধণশিল্প, রেলের 
যন্ধাদি মেরামতের কারখানা, ময়দা, তৈল ও কাগজের 
কপ প্রভৃতি লইয়! মোট ৮টি কারখানা আছে। প্রাচীন 
কাল হইতেই ক্য়পুর শহর নানাবিধ শিল্পের জন্য বিখ্যাত । 
মূলাবান প্রস্তরাি বা রত্রিম প্রস্তরে খোদাই ও পালিশ 
এখানকার বৈশিষ্টা। পিতলের শিল্প, বিভিন্ন ধধনেব খোদাই, 
এনামেলেব কাজ ৪ গাপা শিল্পের জন্য জয়পুরের নাম 
সথবিদিত। ভাবন্তবর্ষে একমাত্র জমপুবেই স্বর্ণ এনামেশের 
সক্ শিল্পের কাজ হয়। অন্যান শিল্পের মধো বসের 
উপব মুদ্রণ, স্তা ও রেশমেব বগ্ন শিল্প, চনদন-কাষ্ঠ ৪ 
হুল্তীদন্তের বিতিন্ন শিল্প, অল করণ, স্চীশিল্প, ফুলদানি 
মিনার কাজ ৪ কাগজেব মণ্ডের কাজও উল্লেখযোগা । 
জন্পপুর কার্পেটেব দন্য 9 প্রসিদ্ধ । 

বহু দিন ধরিয়া জযপুর শিক্ষা ও স'স্কৃতির কেন্্রৰপে 
প্রতিষঠিত। জয়পুবের পাজন*শ বরাববই সস্বৃতের অনুশীলন 
৪ পাঠে উৎপাহ দিযাছেন। বর্তমান সস্বত কপেজটি 
মহারালা বামমিহেব সমধে স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্রাবে 
জয়পুরে রাজস্থান নিশ্ববিগ্ভালয গ্রতিঠিন হয় । মহিলাদের 
জন্য একটি ডিগ্রি কপেজ, 'সোযাই" মানসিংহ চিকিৎসা- 
বিগ্ভা কলেজ ও বন্ধ উচ্চ মাধ্যমিক বিগ্যালয় আছে। 
বেলরকারি সংস্কা ভিন্ন রাজস্কান কলা সংস্থা ও রাজস্থান 
কল] মন্দিরে সগীত, নৃতা ও চিত্রাঙ্কণবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া 
হুয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাবাজ-প্রতিঠিত ক্ষুদ্ধ ও চার 
শিল্পের একটি পশও আছে। 

জয়পুর জেলা ৯৯১ কিলোমিটার (৬৮২ মাইল ) 
রাস্তা আছে। প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে ৮ কিলো- 
মিটার ( ১** বর্গ মাইলে ১২৫ মাইল) রাস্তা এবং ৩৪৬ 

কিলোমিটার (২৭৯ মাইল) রেলপথ আছে। জয়পুরে 
বিমান অবতরণের ক্ষেত্র আছে। 

জয়পুর বাঁজস্থানের রাজধানী । ইহা ২৬৫৫ উত্তর 

ভ1 ৩1৫৯ 

জয়পুব 

ও ৭৫০৫০ পূর্বে অবস্থিত $ আয়তন ৬২৫ বর্গ কিপো- 
মিটার (২৫ বর্গ মাইল) ৪ লোকসংখ্যা ৪০৩৪৪৪ 

(১৯৬১ শ্রী)। ইহা চতরিকে পৰন্ঠ বেষ্টাত। পর তশীর্ষে 
এক প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত। উহা] ৮টি প্রবেশদার দ্বানা 
স্থরক্ষিত। শহরটি সুনিত্যস্থ ও প্রশস্ত রাস্তা এব সুদ 
হর্য্যের জন্য বিখ্যাত। জদপুরের মহারাজার প্রাসাদ 
শহরের কেন্দস্থলে অবস্থিত। প্রাধাদেন ভবে প্রাচীর- 

বেত রাজ] মালক কাটোরা জলাশয় । সোযাঈরাজ 
জয়পি'হ কর্তৃক মাণ্মন্দিব বা যন্রমন্তর প্রাসাদের মুবারক 
মহলের খাহিনে অবস্থিত। বাজপ্রাসাদের একটি অপ্শ্রে 
নাম হাওয়া মহল। প্রতাপসিহ ১৭৯৯ খ্রীষ্টান উহ] 

নির্মণ করেন। উহ] উচ্চ তিত্তিব উপর প্রন্গ্রিত 
অনেকগুলি প্রাঙ্গগ। অপিশদ ও ঘেরা প্রকোচচব ছারা 
গঠিত। ইহা পঞ্চতল ৪ ভার ছিদমুক ঝুলস্থ গবাক্ষগ্ুলি 
খুবই সুন্দর | 

নগর প্রাসাদের (সিটি প্যালেস) পূর্ধ দিকেব গ্রবেশদ্বানু 
সিলোহি দেউডি * শহরের কেন্দ্রে দক্ষিণ দিবে ব প্রবেশদ্বার 
ধিপোলী দরওয়াজা অনন্থিত। বহিতস্থিতহ আযতাকা 
জালের চক প্রাঙ্গণ ও ইহার দক্ষিণ পৃবে বিধানসভা ভবন। 
প্রাসাদের প্রধান মহল মুবারক মহল ধওমানে পরিচ্ছদ ও 
বন্বশিল্পের প্রদর্শনী কক্ষ । ইহ] ব্যতীত ব্যক্তিগত সাক্ষাং 
মহল বা দেগযানি খাস আচ্ছাদিত রাস্তা দ্বার। যুক্ত। 
পশ্চিমে সাততলা শ্বেহচন্দ্র মহপ। চন্দ্র মহলে ভারতের 
পুরাতন অস্ত্রশস্বের একটি স" গ্রহশালা আছে। 

রামনিবাস উদ্যান সাধারণের জন্য উন্মুক্ত । ইহার 
অভ্যন্তরে আল্বার্ট হল ও জাছ্ঘর অবস্থিত। জাদুঘরের 
পুন দিকে উদ্ভানের মধ্যেই একটি পশুশাপা! আছে। 

শহরে জৈন ও হিশ্ুদের বহুসংখাক যশ আছে। 
ইহার মধো প্রাসাদদেই বাবোটি মনির, তনধ্যে 
গোবিনধজীর মির, আনন্দকৃষ্ণজীর মনিব, গঙ্গামশিরি 
এবং গোপাল, রাজরাজেশ্ববী ও গোবধনজীর মন্দিব 
উল্লেখযোগ্য । 

জযপুব জেপাব অন্বরে জয়গড ছুগ ৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত 
হয। ৫জলার অগ্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানে মধো কোঢপুতলী। 
সঙ্গনের, জবনের, বামগড ও সর হ্রদ উলেখযোগ্য। 

জয়পুরের মেলা ও উৎসব গুণিতে রঙের প্রাণাগ্ত বেশি । 
তীজ গান্ুর প্রভৃতি উৎসব ও প্রণাগুলি যণাত্রমে মৌহ্মা 
বা ব্ধা ও বসন্তে পালিত হয। আঅন্যাগ্ত উৎসব দেওযাপি 
ও হোলি। বৎসরে মোট ১৩১টি মেলা অগ্ষ্ঠিত হয। 
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0%69:, 1908 , 0. 5. 3010, 0919৫১17016 £ 

৪৩৫ 



জয়পুরী 

[21056001, ০] 01৬, 2001, & 03616৫1 16101 

& 7০01৮11900৮ 79016, 1961 ১ 1$01191) 0০178100 

[0217018, ০4. 221451101/ 62001 & ৬7105 

81১0, 1911), 993 5 টি 90101751 059170)1 ০: 

£৯0011607097702510 2656210০1,  2601)100-1500170- 

71710 ১11৮6 0) 14145018017, ওত [511৮ 1963. 

সৌম।নন্দ চট্টোপাধ্যায় 
হগ্ধব প্রসাদ মুবাকা 

জয়পুরী রাজস্থানী দু 

জয়মল্প বেদনপের বাঠোর-বংশসম্ভৃত জয়মল্প মধাযুগীয় 
ভাতে রাজপুত বীবগণের মধ্যে অন্যতম । ১৫৬২ খ্রীষ্টান 
যখন আকবৰ মেখ। ছুগ অধিকার করেন তখন জয়ম্ 
ইহার অধিনায়ক ছিপেন, কিন্তু খাগ্ভাভাবহেতু অবশেষে 
ছুগ সমপূণ করিতে বাধা হন। ১৫৬৭ খ্রাগ্রাক্বে আকখরের 
মেবার অভিযানে পাণ! উদয়গিংহ চিভোব পরিত্যাগ করায় 
চিতোর রক্ষার জন্য জয়মল্ল ও শিশোদিয়! পর্ত ৮০০০ 
সৈম্ত ও ১০০* গোলন্দাজরসঃ অসামান্ত বীরত্বের সহিত 
মোগলদের প্রতিরোধ করেন। জয়মল্ আকবদের পংগ্রাম? 
নামক বন্দুকের গুলিতে নিহত (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৫৬৮ শ্রী) 
হইলে ছুগরক্ষার ভার পত্তের উপর ন্যস্ত হইল। বাজপুতগণ 
মৃত্যুপণ করিয়া বুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষরক্ষা হইপ না। 
পত্তও প্রাণ দিপেন। শায়কদের মৃত্যুতে শিরাশ হইয়। 
অবরুদ্ধ রাজপুতগণ বুদ্ে মুডুয বখণ করেন ও রমণীগণ 
জহরব্রত পালন করেন। চিতোর বিধ্বস্ত হইল। জয়মগগ 
ও প্র বীরত্বে চমত্ক ত হইয়া আকবর ঠহাদের হস্তীপৃষ্ঠে 
আরা? প্রস্তবযূতি তৈয়াখি করাইয়া আগ্রার প্রধান 
তোরণের ছুই পার্খে স্থাপিত করেন। ম্মিথ বলেন, 
শাহজাহান পরবে শাহজাহাণাবাদে মুতি ছুইটি 
স্থানান্তরিত করেন । ফরাধী পর্ণটক বাশিয়ে ৪ থেভেনো 
সেখানে ইহ! দেখিয়াছিপেন। প্ররঙ্গজেব পরে ইহা নষ্ট 
করিয়া দেন। 

দ্র ]. 700, £171/015 ৫ 4116105065 ০0 1412501017%, 

015. 1-]11, 0810006, 1879 2 ৬. &. 100, 4141 
6106 0666 1%105101, 030010) 1919; &, [7 

910152850952, 4১121 0৫ 0620 4১৮০, 1962, 

জগদীশনারায়ণ সরকর 

জয়স, জেমস (১৮৮২-১৯৪১ শী) ইংরেঙছ উপন্যাস- 

কার। জন্ম আয়াপা।গ্ডের ডাব্লিন শহরের উপকণে। 
বিদ্কালাত জেনুইট ধর্মমন্প্রদায়ের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে । 

জয়স, জেম্দ 

১৯০২ ্্ীষ্টান্দে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া জয়স প্রবাসী হন এবং 
ত্রিয়েস্ত, রোম, জুরিখ ও পারী শহরে জীবনের অধিকাংশ 
সময় কাটান। বিদেশে জীবিকার্জনের জন্য কঠোর 
পরিশ্রম করিয়্াও তিনি অবিরত সাহিত্যান্থুশীলন করিতে 
থাকেন। প্রথম জীবনে তাহার গ্রস্থাবলপীর প্রকাশক সংগ্রহ 
কর! জয়সের পক্ষে সহজলাধ্য হয় নাই। তাহার প্রথম 
প্রকাশিত পুস্তক “চেম্বার মিউজিক" ( কবিতাগুচ্ছ, ১৯০৭ 
শ্রী )। “ডাব্লিনার্স” গণ গুচ্ছ, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 
“এগ্জাইল্স' (১৯১৮ শ্রী) তাহা একমাত্র নাটক। 
“পাট্ট্রেট অঞ্চ দি আর্টিস্ট আজ এ ইয়ং ম্যান' (১৯১৬ 
শী) জয়মের আগ্রজীবশীমূলক উপন্যাম। ইহার প্রথম 
খলড়া হিভন হীরো” শামে ১৯৪৪ গ্রাষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। জয়মের পরবতী এবং সবগ্রধাণ রণ] 'ইউলিসিস! 
পারবী শহরে ১৯২২ গ্রীষ্টাৰে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
ইহা চৈভন্তাপ্রবাহী ধারায় পিখি বইটি বহু ধিন অশ্লীপত।ার 
9গ্ঠ নিষিদ্ধ ছিপ। 'পোট্রেটে অফ দি আটিস্ট'-এর 
নায়ক হ্িভন ডেডাপাস ইউপিদিস” উপস্থ।সেণ একটি 
চত্বি্। 

'ইউশিসিস” ১৯০৪ খ্রীষ্টাবের ১৬ গুন তারিখে ডাবপিন 
শহরের কতিপয় ব্যপ্চির জীবন পহয়। লিখিত। উপ, 
তারিখের কোনও বিশেষ মূলা পাই, কাহিপীণ চিতেগ।ও 
কেহ অসাধারণ নহে, 'তাহাখা ডাবপিন শহবের শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত । উপন্তাসটিতে ঘটন। বশিতে কিছু নাই , প্রথম 
অধ্যায়ে প্রধান চখিত্্র লিওপোঞ্ড নুম পরীর প্রাতগাশ প্রপ্কত 
করিয়া] কাজে বাহিব হইকেছেন এবং সাপা দিন বিখয়-কর্ম, 
পান-ভোজন ও প্রমো দার পর শেষ অধ্যায়ে তিনি 
মধ্য পাত্রের পর বাড়ি ফিরিতেছেন-- এই পার্থ একটি 
দিশের পরিঞ্রমায় ঠোমারে ইউপিসিস চরিত্রের সহিত 
তাহার সাদৃশ্য । 

জয়সের শেষ রচনা 'ধিশিগ্যান্স ওয়েক' (১০৩৯ শ্রা), 
পৃধবতী গ্রন্থের ন্যায় চৈতগ্তপ্রধাহী ধারাক় লিখিত উপন্যাম। 

আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসের ইতিহাসে জয়সের নাম 
অদ্ধাসহকারে স্থৃত হয়। তিনি যে কেবল ইংরেজী গদ্ 
রচনায় একটি নৃতন রীতি-_ চৈতন্প্রবাহ ব্বীতি-- 
প্রবতিত করিয়াছেন তাহাই নহে, 'ইউলিসিপ' উপগ্তাসে 
ভিনি চেতন-অবচেতন মনের যে আলেখ্য রচনা 
করিয়াছেন তাহ। উপন্যাপ-ক্ঈচনার ইতিহাসে প্রথম | 

জয়সের গগ্রী(তি আধুনিক বাংল। সাহিত্যকে পরোক্ষ- 
ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রভাব ধূর্জটি প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের উপন্তা সত্ত্ব 'অন্তঃশীপা', আবর্ত' এবং 
“মাহানা"য় লক্ষণীয়। 
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জয়সওয়াণ, কাশীপ্রসা? 

প্র অমিয় চক্রবর্তী, 'জয়স প্রাসঙ্গিক", কবিতা, কাঠি, 
১৩৪৭ বঙ্গাব্, 90210 তে110610197165  109০6'$ 

0115565, 1,010017, 1931; 1910 ]. 91096010, 4৯ 

13109110210119 ০0 71165 00966 1882-10941, ৪1০, 

1953 ; 21019810. 121117001)1, 10776570906, ২6৬ 

২০, 1959. 

শিপন ৮টোপ।ব)।য 

জয়সওয়াল, কাশীপ্রসাদ (১৮৮১ ১৯৩৭ শ্রী) যৌবনে 
বিণাতের অক্সফোও বিশ্ববিগ্ভালয়ে প্রাচীন ভাগতের 
ইত্ডিহ।স অধ্যনন করেন। বিদেশে তাবতীয়দের বাজ- 
নৈতিক প্রিয়াকলাপের সহিত মুক্ত থাকার জন্য বহু দিন 
পরন্ত তিশি ভাঞত সরক্ষারের সন্দেই ভাজন ছিলেন। 

ব্যারিস্টার হইয়া দেশে কিবিয়া তিনি কলিকাতা 
হাইকোর্টে যোগদান কধেন। বিশ্ববিগ্ভালয়ে ইতিহাসে 
অধ্যাপকের পা প্রাপ হইলেও বাজনৈঠিক কারণবশতঃ 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আইপ ছিপ তাহার পেশা 
এবং ইতিহাস ছিস তাহার নেশা - পাটশাতে জীবনের 
শেন দিন পরন্ত তিনি এই ছুই শেত্রে নিয়োজিত ছিলেন । 
প্রাচীন ভাবতের রাজনৈতিক ইতিহাম ৪ শামন-পঞ্ছতি 
সম্বন্ধে তিনি বঙ প্রবর্ধ ৪ কয়েকখানি গ্রন্থ লেখেন। 
ইহাতে তিনি অনেক চমকপ্রদ অভিনব-তথ্য প্রচাব 
কবেশ ও জনপ্রিয়তা পাত করেন। কিন্ধু তাহার মতগ্রণির 
অধিকাশই বত্মান খুগে এঠিহাসিকেরা গ্রহণীয খলিখা 
মনে করবেন না। 

১৯১৫ খ্রাষ্টান্ষে বিহার্-গডিশ। রিসার্চ সোসাইটি 

স্থাপিত হয়। পথম হইতে মুঙার শেষ দিন পর্বস্ত তিনি 
উহার সত্য ছিপেন। পাটণা মিউজিযাম খাপনে ও তিনি 
অগ্রণী ছিশেন। আঘকর এবং হিন্দু আইন বিষে তাহার 
প্রগাট জ্ঞান ছিল। ১৯১৬ শ্রীষ্টাব্বে পান] বিশ্ববিদ্যাপয় 
উহাকে অনাবাধি ডক্টরেট অধ ফিলশন্ধি উপাধিতে 

ভূষিত কবে। ঠাহাবৰ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তকের 
নাম ' 171190101 11856079 0 17012 17) 9015111 

765 (1.01)019) ১:1115£0 0) 11112 150-350 4.1), 
(1.91)015, 1933) ; 7117৫% 72019 (917891016) ; 

€0101)010 112 11150 ০] 12141: 6০০ 13, (৫০- 

88০ 4. 10. (1099007) ; 11560011000) 00 1317011 

[১01 (0910065, 1912) 2 71500 ০ 17010, 

€00117006--- ৬0106760104 00 10661 01725 ; 

1/10170 & 917775176, (081000%, 1930) ; 1365- 
0119056 090410256 0 11011050105 21৮ 111014 

(09008 3. 0. 2. 9 1927) | 
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জয়মিংহ 

দ্র 311)0 270 0171997. [২65৫9101) 9০9০1, 
৫950)0] 0201171010706196 1৮096, 1১৪0), 1937. 

জয়সিংহ ১. মালবের পপ্মারবশেব রাজা ভোজের 
মৃত্যুর পর ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মাপ্ব কলচুবি এখ চৌলুকা 
শক্তির অধীন হইলে জয়পি'হ কণ্যাণের চালুক্যবশের 
যুবরাজ ধষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সহায়তায় কলচুরি এব চৌলুক্য 
শক্তিকে বিঙাড়িত করিয়া সি"হামনণ পুনকুদ্ধাবে সমর্থ 

হন। কিন্ত চালুক]ধিপতি দ্বিতীয় সোমেখ্বর এজরাতের 
চৌনুক্য কর্ণের সহযোগিতায় অচিখেই জযমি'হের রাজা 
আঞমণ করেন । যুদ্ধে জয়সিংহ পরাজিত এবং নিত হন। 

২, গুজরাতের চৌলুক্ধশের শাসক জয়মিহ 
পিছ্ছবাজ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১০৯৪ খ্রীষ্ান্কে 
তিনি সিহাসনে আরোহণ করিয়া ১১৪৩ খ্রী্াৰৰ পর্ধন্ত 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

৩. অন্ধাকএনন্দী বিবচিত পোমচরিতে উল্লিখিত 
সামন্ত নরপতি। কৈবর্তদের বিরুদ্ধে তিনি পাল-সয়াট 
বামপালেব সহায়ক ছিলেন। প্রামচরিতের টাকাকার 
তাহাকে দগুভুক্তির শাসককপে উল্লেখ করিক়াছেন। 

৪. চেদ্িবাজোব কণচবেবশের অধিপতি । তিনি 
গ্রাষীয় দ্বাদশ শ একে পাজত্ব করিয়াছিলেন। 

৫. কাশ্বীরেব পোহববংশেব শাসক । খ্রীস্ীদ্ধ ১১২৩ 
অবে তিনি সিহামনে আরোহণ করেন । দরদ দেশের 
অধিপতি যশোধবের মুত্ুর পব কাশ্ীীরের রাজনৈতিক 
শক্তি ছুইটি শিবিবে বিভক্ু হইয়া পডে। বিবোধী শক্তির 
নেতা বিড্ডপীহ সুস্সপের বৈমার্রেয় ভ্রাতা শোধনকে জয়- 
'ফহের বিক্ুঞ্ে পরিচালিত করেন। শেষ পবন্থ গয়ুলিংহ 
যুদ্ধে জযপাভ করেন এবং ইহাব পর ১১৫৫ খ্রীষ্টাব পধন্ু 

তিনি নিথিদ্ধে রাজত্ব করিয়াছিশেন | 
৬. মেবারের গুহিলবশের নরপতি। তিনি জেত্র- 

পিশ্হ নামেই সমধিক পরিচিত । ১২১৩-৫২ খ্রাষ্টাব্দ পর্যন্ত 
তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

৭. অগ্বরের অধিপতি । ১৬৩৫ থ্রীষ্টাবে ঈরঙ্গজেব 
তাহাকে দিলীর খার সহিত শিবাজীর বিবন্ধে প্রেুণ 
কবেন। সেই সময় জয়সিহ উত্তর ভাব্তের সবাপেক্ষা। 
পরাঞ্রান্ত সেনানায়করূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি 
শিবাজীব পুবন্দর দুর্গ অধিকার করেন । ১৬৬৫ খ্রীষ্টাবেব 
২২ জুন শিবাজীর সহি জয়পিংহের সদ্ি হব। ইহার 
পর জয়মিংহ বিজাপুর রাদ্য আক্রমণ কবিলেও তাহা 
বিফল হয়। ১৬৬৭ খ্রীষ্টান দাক্ষিণাতে।ই তিনি পরলোক- 



জয়াকর, মুকুন্দ বামরাও 

গমন করেন। তিনি একজন প্রি্ছ সেনাপতি এবং 
বিচক্ষণ কূটনীতিজ্ঞ রাজনীতিক ছিলেন। 

অমিতাভ ভট্টাচার্য 

জয়াকর, মুকুন্দ রামরাও (১৮৭১-১৯৫৭ শ্রী) বাবহার- 
জীবী, শিক্ষা-স*স্কারক, উদ্দারপন্থী দলের ( পিবারেপ পার্টি) 
মহারাক্্রীয নেতা। জধাকর বোম্বাই শহরে উচ্চ মধাবিত্ত 
পরিবারে ১৮৭৩ খ্রাষ্ঠাজেরে ১৩ নভেম্বর জন্মগ্রহণ 
কবেন এবং এ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া 
১৮৭৫ খ্রীষ্টাকে বি এ পাশ করেন। খিলাত হইতে 
ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া ১৯০৫ খ্ীগান্ধে বোশ্বাই হাইকোর্টে 
আইন-ব্যবসায আরম্ত করেন এবং অগ্প সমযের মধ্যে 
বোশ্বাই হাইকোর্ট এব প্রাদেশিক জেলাগুলিতে যথেষ্ট 
খাতি অঞজন করেন। বাণাডে, টিলক, গোখপে, কর্বে 
প্রভৃতি তত্কাণীন প্লাষ্ট্রয় নেতা এবং সমাজ ও শিক্ষা- 
সস্বাবকর্ধের সংস্পর্শে আসিয়! জনকলাণের বিভিন্ন শেত্রে 
তিনি নিষ্ঠাসহকারে কাজ করিতে আরন্ত করেন । ১৯৩৭ 
ত্ীষ্টাঞ্জে ফেডাবেল কোর্টে বিচারপতিপদে ও ১৯৩৯ খ্রা্াবে 
তিনি প্রিভিকাউন্সিল-এব সভ্যপদ্রে নিযুক্ত হন। 

১৯১৬ গ্রাষ্টান্দে লখনৌ ণর কংগ্রেস অধিবেশনে 
যোগদান করিয়! প্রক্ুতপক্ষে তিনি তাহার বাঙজগনৈতিক 
জীবন আস্ত করেন। এই সময়ে তিনি জিন্নাহ-র সহিত 
আনি বেসান্ত এর হোমঞ্চল লীগ-এ যোগদান করেন এব" 
এ লীগ এর বোগ্বাই শাখার সহকারী সভাপতির পদে 
বৃঙ হুন। ১৯১৭ গ্রীষ্টাবে জয়াকর নাসিক শহবে অন্ঠিত 
মহাবাষ্ট সোশ্যাল কন্ফাবেন্সে সভাপতিত্ব করেন। রাউপাট 
আযহের প্রতিবাদ করায় পাঞ্জাবে যে হ-নাকাণ্ড সাধিত 
হয়, তাহার কারণ মন্সন্ধানের জন্ত কংগ্রেম কঠক যে 

সমিতি নিষুক্ত হয় জয্নাকর তাহার অন্যতম মভ্য মনোনীত 
হন এব* অন্সন্ধাণ-কার্ধে বাপৃত থাকার কাপে গান্বীজীর 
সহিত তাহার সম্পক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। রাজনীতির 
চরম পন্থায় আগ্থা না! থাকায় তিনি বিধানসভার নিয়ম- 
তান্ছিক পন্থাই অন্রলরণ করেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাবে বোস্বাই 
প্রদেশের বিধানসভায় নিবাচিত হইয়া স্বরাজ্য পার্টির নেতা 
মনোনীত হন। ১৯২৬ শ্রীষ্টাবে বোহ্বাই শহরের প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইখা তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার জাতীয়তাবাদী 
দলের সহকারী নেতারূপে নিবাচিত হন এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব 

পর্যন্ত এ পর্দে অধিষ্িত থাকেন। ই'রেজ সরকারের সহিত 
ব্যাবহারিক মহযোগিতার তিনি পরিপোষক ছিলেন। 

১৯৪১ গ্রাষ্টাবখে বোথধাই শহরে তেজবাহ!ছুর সপ্র-র 
সভাপতিত্বে নির্দলীয় নেতাদের যে সম্মেলন হয় তাহাতে 

জয়াপীড় 

জয়াকর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বাধীন 
ভারতের শাসনতন্ত্রনিয়ামক সভার সভ্য ছিলেন, কিন্তু 
১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্ধে সভ্যপদ ত্যাগ করেন । মহাবাষ্ট বিশ্ব- 
বি্যাপয় (১৯৪১ শ্রী) স্থাপনার উদ্দেশে গঠিত পরামর্শ- 
সভার সভাপতি হিসাবে পুন1 বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গঠনকার্ধে 
তাহার ভূমিকাই প্রধাণ ছিল। জয়াকর ১৯৪৮ খ্রীষ্টা্ 
হইতে ১৯৫৭ গ্রাষ্টাঙ্জ পর্যন্ত এই ধিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাচার্ষের 
পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৫৭ গ্রীষ্টান্বের ১০ মার্চ তাহার 
মৃত্যু হয়। তাহার রচিত “আস্পেইস অঞ্চ বেধাপ্ত ফিশসফি” 
(১৯২৪ শ্রী) এবং “স্টোরি অঞ্ু মাই লাইফ? (১৯৫৮ আরা) 
পুস্তক দুইটি তাহা দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদ 
সথদ্ধে আলোকপাঙ কবে। স'গাত, নাটক প্রভৃতি 
সাস্কৃতিক ব্যাপারেও তাহার বিশেষ অঠখাগ ছিপণ। 

চিঞু।মন বামন দাডার 

জয়ার্দিত্য পাণিনি « 

জয়ানন্দ চৈতনমঙ্গপের কবি। জন্ম কুলীন ব্রাঙ্গণ 
(“বর্দিঘাটি? ) বশে বাম পাকের খবে। পিতা] শবুখি। 
মিশ্র, মাতা রোদনী। নিখাস 'বধমান” (পাঠান্তরে 
'মান্দারণ? ) সনিকটে শ্দু এক গ্রামে - আমাইপুকাঘ। 
এ গ্রামেপ্র সন্ধান মেলে শাহ । জঘানণ আগ্ক পখি৮ষে 
ব্পিয়াছেন যে, চৈ ণভাদে। তাহাদের ঘবে একদ] আতিথ্য 
লইয়াছিপেন। জগানণ তখন শিশ, নাম ছিল “গুহিয়া, 
(গুর়ে)। চৈতন্যধেৰ এ নাম পা্টাহনা দিঘা জগাণন্দ 
বাখিয়াছিলেন। জয়ানন্দের জাবৎকাশ ষোডশ শশাকার 
শেষার্য বপিয। মনে হখ। 

টব্মাব সেন 

জয়াগীড় ( ৭৭০-৭৯৭,৮ খ্রী) কাশ্মীরের কার্কোটবংশীয 
রাজা। বজ্াদিত্যের পু জযাগীড় শোঁধে পিতামহ 
ললিতারদিত্ের মমকক্ম ছিলেন। তাহাএ অপর শাম ছিলি 
বিনয়ারধিত্য। কহলণের মঙে রাজত্বের প্রথম াগে তিনি 
গ্রয়াগ বা এশাহাবাদ পর্ধন্ত সমস্ত রাজা জয় করিয়াছিলেন । 
তথায় স্বীয় সৈগ্য-সামন্তের ভার মন্ত্রী দেখশরার স্বন্ধে 
অর্পন করিয়া একাকী দেশব্রমণে বাহির হন। পুণু,বর্ধনে 
অবস্থানকালে জয়াপীড তথাকার অধিপতি জয়স্তেব 
কন্তাকে বিবাহ করেন। অতঃপর জয়ন্ত এবং জয়াগীড় 
সম্মিপিতভাবে গোৌড়ের পাট জন সামন্তকে পরাজিত 
করেন। ফিরিবার পথে কণৌজরাজ তাহার নিকট 
প্নাজিত হন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার শ্বালক জজ্জ 

৪৬৮" 



জয়েন্ট স্টক কোম্পানি 

কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার কিয়! বসেন। যুদ্ধে জক্ 
জয়াপীড়েব হস্তে নিহত হন। 

কহলণের মতে জয়াপীড পূরদেশীয় রাজ! ভীমসেনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে বন্দী হন। নেপালাধীশের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও 
তিনি ধন্দী হইয়াছিলেন। কিন্ত উতয় ক্ষেত্রেই মী দেবশর্ম] 
তাহাকে রক্ষা করেন। একের পর এক মুগ্ধের ফলে 

জয়াপীড়ের রাজকোধ প্রায় শৃন্ত হইযা৷ আসিয়াছিল। পে 
শেষ জীবণে তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়। গুঠেন এবং প্রজাদের 
মর্ন্ব শোষণ কধিতে থাকেণ। শেব পরপ্ত কয়েকজন 
ব্রাঙ্মণ শ্বেচ্ছায় অনশনে প্রাণ বিসর্জন করিলে জয়াপীডের 
উপবেও দেবতার অভিশাপ নামিয়া আমে এক তিনি 
প্রাণত্যাগ কধেন। জয়়াপীঙ জয়পুর নামে এক শহব 
শির্ধাণ করিকাছিসেণ। তাহার ছুই মহিষী হিপেন- 
কল্যাণদেবী এবং কমলাদেখী। জযাপীড নিজেও যেমন 
হুপপ্তিহ ছিপেন তেমনহ শিল্প এবং শাথচর্চাৰ একজন 
মহান পৃষ্গপোষক ছিলেন। জ্পণ্ডিত দাখোদব গুপ্ত 
ভাহাব প্রধান মঙ্ী ৪ উাহারপ শভার প্রধান পঞ্িত 
ছিশেন ভট্ট উদ্ভট । মনোবথ, শঙ্খ দও, চাওক, সদ্ধিমৎ 
প্রভৃতি বখ্য।ঠ পণ্তিঙগণ তাহার সভা অপ $ত 
করিতেন। 

শিশিব শি 

জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি যৌথ কোম্পানি 

জরৎ্কাকরু মনসা 

জরথুশ্ত্র, ব্ত্র (291901)09169, 29০৪১ ) 

গ্রাচীণ হবানের তখজ্ঞাণী মহাপুঞ্চব | :509:099১০ 
'জোরোআস্তেব্ মূশ ইবাণী শামেব গ্রীক কপান্তর। তিশি 
হানে আয ধর্সঙ্কারকেণ মধ্যে সবাগ্রগণ্য হইয়া 
নিজ রি৩ কবিতা "গাখা। (04111) সমূহের মাধ্যমে 
একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। গাথাব ভাধাব সাহও বৈদিক 
ও উপনিষদ তাষার খশিষ্ঠ সগ্থন্ধ লক্ষ্য করিযা বিশেষজ্ঞ- 

গণের কেহ কেহ জরথুষ ডের সমধকাণপ শ্রীষ্টপৃৰ ১০০০ 
বৎসপেরও পৃবে বলিয়া নির্যধ করেন। তিণি পাশ্চম 
ইব্জানের মিডিয়া]! (1১1019 ) বা "মদ? নামক প্রদেশে 
জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাহার গোত্রাগমারে তিন 

“ম্পিতম” ( সংস্ক৩ 'শ্িতম্*, খেত? ) এই নম পরিচিত 
ছিপেন। তাহার পিতা বাজবংশজাত ছিলেন এবং তিনশ 
পুরোহিতগোষ্ঠীতে গুবেশ করেন। তাহার পিতার নাম 
পৌক্ষষদ্প (-পুঞ্+অশ্ব ), মাতার নাম 'দুখ্দ্ হেবা? 
(--€ছুপ্ধবতী গাভী? ), পঙ্গীর নাম হ্বোস্বে। ( -গবী ), 

জরগুশ্র 

তাহার শিজের নাম 'জবখুষত্রণ ( স্ষংস্বতে জিক্দ উদ্ল 
যাহার বুড়া উঢ আছে”) £পনীর “জবদ্ গব? )- এহ 
নামগুলি হইতে বুঝা] যায় যে তাহাদের পরিবাপবরগ 
কৃষিকর্মে নিমুক্ত ছিলেন এব তাহাদের পাপিত গো- 
মহিষাি পশুসম্পদ্ ছিল। কিন্তু 'জরখুধ এই নামের 
অন্ত ব্যাখ্য/9০ আছে 'জরথ' শন্ধের অর্ব ব্যয়? 
অথব। “প্রোজ্জন এবং 'উষ ধাতু জাঙ “উত শঙ্ষের 
অর্থ “উবার কিরণ? অর্থাৎ ভাহাব নামটি প্রদীপ ভান 
যিনি লাভ করিখাছেন”, অথবা ঈশ্বর/ভগৃহীত তবজ্গাণীর 
এইকপ অর্থের গ্োঁঙক হইতে পাধে। গ্রীক ভাষায় 
ইহার নামের যে বিকৃত রূপ প্রচপিত ছিপ, তাহাব ন্ষে 
অংশ 'আন্তের' (25061) শন্দেব অথ হহতেছে “ভাবা? 

ইহ1৪ তাহার জ্ঞান জেযোির পরিচায়ক | 
পনর বৎস বয়সে তিনি গৃহন্যাগ করিয়া উশি- 

ধারাবণ পবতে তপশ্চযাথ এত হন। সেখান ঠিশ বখসর 
বধঃঞক্মকালে পরমেখর 'অগুর মজ দা তাহার সনক্ষে 

আগ্রপ্রকাশ করেন। ঈগল তান প্রচারকপ্পে তিনি 
পবত হহতে অবতরণ করেন, কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরিনা হাহাকে 
শিরধাতন খোগ করিতে হয়। বেদানিশ বখসর বয়ংব্রম- 
কালে তিনি পূব হরানের অন্তগত বাৃছ্িং। ব' বাহণীক 
প্রদেশে পলাযনপুধক কবি বিদতাম্প (বিপাখ ) নামে 
রাজা ৪ তাহার রাণী থঙাযার দখবারে উপনাত হন। 
সেই দেশে তিনি পধত্রিশ ব্সবকাশ ধরিয়া! তাহা ধর্ম 
প্রচার করেন। সাতাত্বর বংপপ বধধসকালে অবশেষে 
তুব্রাএর নাম জনৈক তুরাণী ধর্মান্ধ বাঞ্ডি কর্ৃক 
বাল্থ্ বা বাহলীকের অনি মন্দিরে তিনি নিহত হন। 
ভাহার তিন পুঞ্র ও তিন কন্যা হল। তাহার গোষ্টপুত্র 
-শ” (198৭) বা জব।ষহীগ পুরোহি৩ সম্প্রণাগের 

প্র৩ঠ।| কদেন। এহ মগ? (১1589) শন্ষ গ্রীকে 
1১19805 - বহুব»নে 14£01 এব, শাতীনে 1২4৪১ 

বুধচনে &961-পপে গৃহীত হয় পশ্চিম ইওরোপে 

[২1467 শব্ধ (প্রাচ্যের জ্ঞানীব্যক্তিগণ' অথে প্রযু্ত হহও। 
পারতে খ্রাজশ্মের ২১ শঙ্কর মনো এহ মগ গণ 

আগম্ন করেন এবং হহার! “মগ ত্রাক্ষণ? থা 'শাকণীপীয়। 
বরাঙ্ষ4 নামে জ্যোতিবিদ বলিয়া ভারতের হিশুসমাজে 
গৃহী৩ হণ । এই মগ গণ ভাবতে ত্রাহ্মণদেখ মত হবানের 
ধর্মা»স্তা, অনুষ্ঠান, পীঙণাতি, সঙ্যতা ও সববিধ উন্নৎনে 
অগ্রণী ছলেশ। ভারতেব পারসাঁক সম্প্রধায় জরণুষ তের 
অগ্রগামী, ইহাদের পুরোহি ৩দের ধস্তর (09১০৪) ও মোবদ্ 
(11০৮৪ অর্থাৎ মগ-পতি 21198919910 ) বলা হয়। 

আচাশব দানূশা 

৪৬৩০ 



জরথুশ ত্র ধর্ম 

জরথুশ-ত্র (জরথুধ্ত্র ) ধর্ম পাবনীক বা! জবথুয য় 
( অথবা জরতোশ্তী ) ধর্মের ধর্মশান্সে উদ্লিখিত এই ধর্মের 
আরদি নাম হইপ মল] যস্ন' ( 2*1247-58508 ), 

অর্থাৎ 'মজ দর] ধর্ম" বা 'অগর মজ দা" নামে এক পরমেখরে 
বিশ্বাম। বস্তুতঃ পারপীক বিশ্বাস মতে জগতে ইহ 
সর্প্রথম প্রচারিত একেশ্বরবাদ । ইণ্দো ইবানীয় আধগণ 
নানা প্রাকৃতিক শক্তি (যথা স্ধ, চন্দ্র, জল, অগ্নি, বাধু 
প্রভৃতি) পইধ! সেগুপিতে দেখব আবোপ কবিষা 
দেবতাজ্ঞানে তাহাদের পুজা কবিত। তাহারা মনে 
করিত, এ সকল দেবতা উর্ধে অবস্থিত ম্বগ হইতে 
মানষের কাধ-কলাপ ও রীতিনীতি নিযন্ণ করেন। পরে 
ক্রমশঃ এই ধর্মাচরণের মধ্যে কুসংস্কার, পূজা বা যজ্ঞে 
পশ্খ বপিদান এবং নানা প্রকার উত্পীডন প্রবেশ করে। 
'করপন্ (%918780) এবং 'উপিজ' (00১৫)) নামে 
পুরোহিতগণ এইপব ক্রিযাকীণড হইতে লাবান হইতে 
থাকে এবং “কবি' নামে পরিচিত শাপক প্রভুগণকে, 
হানা দিখা গোহরণ ও যজ্জে পশুবধ এবং প্রজার ধন- 
সম্পদ লুঠন ও তাহাদের প্রতি নাণা অত্যাচার করিতে 
প্রবৃত্ত করে। ইহাধের মধ্যে গোধনে রক্ষকর্ূপে ও 
সমাজের ম'স্কাকরূপে তথা শাকবশের নেতা ও শিক্ষা- 
গুরুকূপে খষি জরথষ জের আবিাব হয়। ভিনি ঘোষণ। 
করিলেন যে “অহুব মজদা' (-5সংস্কৃত 'অহ্থর মেধস্ঃ 
অর্থাৎ শকিমিয় ও জ্ঞানময় ঈশ্বর) হইলেন একমার 
স্থত্িকতা: প্রকৃতির অন্তগঙ "হাব বন্ত ও শঞ্ি তাহার 
সথষ্টর নিষমের বাঁ ধমের অধীন, যে নিয়ম বা ধর্ম আদি 
আর্ধভাষাষ “খত” নামে অভিহিত হইত, এই নাম সংস্কৃতে 
খিত, কপেহ খিগ্ঘমাণ এবং ইবানে প্রাণ পাবমীক ভাধায় 
ইহার রূপ হইতেছে 'অঙ্ড (4:75) ও এবেন্তার (আবেস্ত!) 
ভাষায় “অধ ( ১1১ 01 ঈশ্বর মাঠের মনে চিন্তাশঞ্তি 
দান করিয়াছেশ। মানুষকে “ম্পেন্ত মইন” ( শুদ্ধ শক্তি) 
এবং “অঙ্গ মইন ('অমৎ শি) এই ছুই শক্তির মধো 
একটিকে বাছিয়া লইয়া ৮পিতে হয়। সংপথে চালিত 
মাহ্ুষেব্ পক্ষে ছয়টি “অমেষ-ম্পেন্ত' ( ঞ106১1)0-5170109 
অর্থাৎ আধ্যাশ্মিক আদর্শ অবলম্বন করা আবশ্বক-_ এই 
ছয়টি হইতেছে _ “বোছমনো” (৬০017810870) সংস্কৃত 
'বহৃমনস্ঃ বা শ্রেষ্ঠ মনন ), “অধ (8508 সহিত 
অর্থাৎ সত্য ও সততা), খবধত্ (703090013 
স্মক্ষিত্র' অর্থাৎ দৈবশক্তি ), “আব্মইতি (30010 
-তক্তি, ঈশ্বরে অন্গরাগ ), “হউর্বভাখ (1)900৮9% 
স্পির্বতাৎ' অর্থাৎ পরিপুর্ণতা), অযেবোভাৎ (810600 
স০অম্বতাৎ বা অম্ৃতব )। এইগুলি প্রত্যেক ধর্মাগ্রহী 

জবথুশ ত্র ধর্ম 

ব্যক্তির সাধন! করিতে যত্বুঝ।ন হ ওয়! উচিত। জীব্ৎকালে 
মা্ঠষ তিনটি শীতি পাপন করিত-_- মতি ( 001085 )) 
ভখত' (10010)06 ) ও হিবস্তট (08581509) সংস্কতে 

'হথ-মত, স্ু-উক্ত, স-বুত? ) অর্থাৎ শুভমনন, শুভবচন বা 
কথন এবং শুভকর্ম। খানুষ সবদাহ এইগুপির আচরণ 
করিবে । জীবনশেষে মাঈষের উবন" (আছে) ) বা 
আম্মা সুবিচার পাত করিষা 'পইরিদএজ' বা স্বগলোক- 
পাভের পুবস্কাণ প্রাপূ, অথবা গরুকে শাস্তি ভোগ কিয়] 
থাকে। প্রত্যেক যুগ বা কাণপচক্রের আবতন অন্তে 
অধোকেবেতি? (05515056160) বা আম্মার পুনজীবন 
লাভ খটিয়া থাকে । পরবতী যুগে মাষের পথনির্দেশের 
জন্য অপর এক পিওয্ ৪, (590১1%017৮) বা আণকতাও 
আবিভাব হয়। জগণুন তাহার পাচটি 'গাথা”য অর্থাৎ 
আধ্যাশ্মিক লিজ্ঞাপা ও উপলন্ধিমঘ খাণাতে উপরি উত্ত 
ধ্বিখাস প্রকাশ করিনাছেশ। অথ ফজধাথ প্রসাদে 
খষি জরথুষ তের শিকঢ প্রকাশি৩ এই পুতন ওখবিক 
বিধান যাহারা গ্রহণ করিলেন, তাহাদিগকে 'ন্জ পা ফপনান। 
আখ্যা দেওয়া হইণ এব যাহাখা গ্রারুতিক শক্তিব 
আধারে কর্সিত দেবতার পূজা পহ্থা পুাতন ধারা ধাএর। 
রহিশ, তাহারা “এব যসনান, (10০0৮ ৮-5৪১071) ) 

অখাৎ দেব পূজা? ( ধেবা শব্ধ এখানে পানব। বাচক 
ইইয়। গিয়াছে ) নামে পরিচিত হহশ। মলা ধঙাওষ্ঠানে 
বপিদান, মৃঠিপজা অখনা কমবাদেখ কোনও স্থান এহিগ 
শা। হহাপ একেশখ্বববাধের মণ তব্গুপি াবশ্বের চিন্তা- 
পাজে প্রতাব বিস্তাব করে। মজা ফন ধগের গগ ও 
নরকের কল্প] ইতদী ধনে ও তধগকণণে খত ধদে ও 

মুনলমান ধনে অগ্প্রবিষ্ হয়| গাখাৰ মাছে, মানবা গ্রাকে 
মৃতার পরে ঈশ্বর কর্তৃক বিচারের জগ্ত “চিনব্ধ পেখেড়? 
(01770540000 ) নামে সেতুর ডপঙ্ দিগা যাইতে 

হয়। এই ধারণা ইসলামের মধ্যে পুবসিপাও? সেতুর 
কল্পনা রূপে মিলে । গ্রীক ও রোখধক দর্শন কোনও 
কোনও বিষয়ে হবাণীয় ধধবিচার ধারা হইতে অগ্প্রেরণা 
পাভ করিযাছিল। ববীপ্রনাথ শিখিগ্াছেন যে জরথুষ ত্র 
ছিপেন সবপ্রথম জগশুগুকু যিনি জনসমাজে মানখজীবনের 
নৈতিক দায়িহ্ের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 

ঝষি জবথুষ ত্রের মহাপ্রধাণের পরে তাহাৰ পুত্র প্রধান 
“আথবান্। ব| ধর্মনেতা এবং পুঝোহিত হইলেন। মগ 
(1289 ) নাষে পরিচিত প্ুরোহিতগণ এই ধর্ষ জনগণেখ 
মধ্যে প্রচাপ করেন এবং ইহার প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ কগেন। 
ভাহাব। অবেস্তার ধর্মগ্রন্থাবলী ( আবেস্তা? জর), যথা 'যস্ন, 
বেন্দিদাদ, য়) প্রভৃতি এবং জরণুষত্রের “গাথা” অন্মারে 
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জরথুশ-ত্র ধর্ম 

দার্শনিক বিচার, ধর্ষাচারবিধি ও প্রার্থনাবলীর সংরক্ষণ 
করেন। খধি জরথুষ র তাহার রচিত গাথ।গুশিতে প্রাচীন 
আর্ধ দেব-দেবীর কোনরূপ উদ্বেখ বিচার-পুধকই বর্জন 
করিয] গিয়াছেন। কিন্ধ মগ-পুবোহঠিতগণ যখন দেখিলেন 
যে জনগণের কল্পনা স্থপরিচিত প্রাচীন দেখ দেবীর নানা 
নাম ধরিয়া থাকিতে চাহে, তখন ছঞ্জত” (582819, 

ধন্কৃত 'যজত' ) না 'দেবদ্ত' এই নামে গ্রাচীন দেবভাদের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিপেন। দেবহাদের এই বিভিন্ন নামগুলি 
কেবল পুণ্োর প্রতীক হইযা বহিপ ১ তাহাদের সহিত 
কোনও মৃতিপূ্গা 'অথব। বপিদানাদি সশশ্রিই রহিল না। 
“মিথ? (মিত্র ) এবং এেবেগঘশ+ (বাবুধদ্ব), অর্তবহিমত? 
(বা থখঙ বলিষ্ঠ ), 'অথি-হৃর”) “অনাহিত" প্রভৃতি শামের 
মাধামে নহন কল্পনা অভ্র ১জদার আশ্রিত কতক- 
গুলি দেবদুতের আরাধনামূলক “যশখ? (57976) অর্থাৎ 
প্রার্থনাস্তোরার্দি মগ-পুরোহি হগণ স"গ্রহ কবিলেন ও 
রচনা করিষা দিলেন । 

জব্থুষ, “মাতব্ ( সঙ্গত অথব্? এঅথবান্। শবে 
অগ্নি) মন্দির স্থাপন কবেন। এ অগ্নিব গ্রহবীগণকে 

“আথবান? (থবান্ ) শাম দে গিয়া হয। মগ-পুরোহি তগণ 
যু মামের দেহকে অনাবৃত স্বানে স্কাপনেব জন্য “দখ্ম 

1 সংকাব গৃহ স্তাপন কবেন। 
এইশহাবে “ম্জদ। যসন' দ্বারা ইরাশীষ সমাঙ্ছের 

ধমাথ “নেব মাধামে এব খাইঈবাবস্থায অভিনব প্রাণসঞ্চার 
হইল, এব মগ পুবোহিন্রো গম ও ইটালীতেও 
তাহাদেব জ্ঞানের জনা মাগোই (149601) বা মাগি 
(141) নাষে সন্মানিত হইতে লাগিশেন। ইবানীয 
সভাতার স্বশ্তপ্ববপ হহ্যা দাডাহলেনশ এই মণ পুরোহিত, 
ভারছেব এাক্ষণের মত। ইরানীয় জগতে মধ্যে মব্যে কিন্তু 
পরাঙন ও শৈবাশ্যেব যগও দেখা দিনাছিল। মধা এশিখার 

তুকা ৪ মোঙ্ষোল জাতীয় তরানীগণ এবং খ্যাবিলন ও 
আসিরিয়ার কোমীয় জাতির লোক সমুখিশীল ইবান দেশ 
আক্রমণ করিস! বহুবার ল'কটের হৃ্টি করে। গ্রাষ্টপূর্ 
চতুর্থ শতকে গ্রীকরাজা আলেকসান্দন আণিযা পারস্থা 
সাআাজ্য জমকালে ভরাণীয ধর্মগ্রস্থঘমূহেব স্থবিখ্যাত 
গ্রন্থাগারগুলি ধস কবেন। যাহা হউক, গ্রীষ্টীৰ তুতী* 
শতকের প্রথম পাদ হইতে সাসানী বংশয় জরথুয ত্র 
মতাবলঘ্বী রাজগণ ইরাণকে পৃধব্ৎ সভাও।ব শধগানে 
উন্নীত কৰেণ এবং খ্রীষ্টান তৃতীয় শতকে জরথুষ ত্রীয শাস্ব- 
সমূহকে পহলবী ভাষায় 'দীন্-ক ঠ' বা 'ধর্মবিধানসমূহ* এই 
নবরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রার্থনাস্তোত্রগুণি পাজন্দ 
অর্থাৎ আধুনিক ফার্মীর প্রথমবপে পুনরায় রচিত হয়। 

জরাযু 

পাজপন্দ ভাষা হইতে আধুনিক ফার্সী ভাষা উৎপন্ন হয়। 
(ভারতে সেষন বৈদিক ৪ সস্থত, পবে প্রাকত ও সপ পাশ, 
এবং শেষে আশুনিক্চ আর্দ ভাষা _ তেমনই ইরানে প্রগয 
ছিপ প্রাচীন-পারলীক ৪ অবেস্তার ভাষা, মধ্যযুগে 
পঙ্লবী (911551) ও পাজন্দ (09281010 ) এব" শেষে 
আণুনিক ফার্পী)। অবশেষে খ্রাষ্টাথ সপূম শতকে মুসলমান- 
ধর্মাবলম্বী আরবদের আক্রমণের ঘসে ইরানীয়দের চরম 
অবনতি ঘটে এবং অগ্নি মন্িসমূহ ও ধর্মগ্রস্থদমূহ পুনরায় 
'অবলুপু হইয়া যায। মগ পুঝোহিতদের গ্রস্থাবলীর ২১ 
নস্ক, বা খগডসমুহের মাধ্য পাবশীক ধর্মগ্রন্থাদি এক্ষণে মাত্র 
দেড খণ্ডে পর্ণবমিত হইযা বর্তমান আছে। “প্রাণ অপেক্ষা 
প্রিষ্বতব, এবং কেশ অপেক্ষা স্থদ্্ম এ স্তচিক্কণ এই যে ধ্। 
তাহার রক্ষণকল্লে বু জরণুষ তরীণ ইব'শী দেশ নাগ 
করিয়া ভাবতে আশ্রয় গ্রহণ কণেন এব ইহাণাই ভাবতে 
“পাশ নামে পরিচিত । সন্লান্-«র উদ্াব্গেতা হিন্দু 
পাণাব শ্রফ লাভ করিষা ভাবতে পাশ্শ পুরোহগণ 
“রেক্যায় (21৬৭১০৮)  বিধানাপলী ৪ আচার- 
'মাচরণাদির ব্যাখ্যা এব ঘাপী ও গুজরাতী ভাষায নুতন 
জরণুষ ্রীস্স সাহিত্য (যুখ্যতঃ অন্বাদমঘ ৪ টাকাম্মক ) 
স্থ্টি করেন। পবিশেবে আণুশিক শিক্ষা ৭ যুক্কিবাদ-এব 
প্রতাবে ফ্বাশী পণ্ডিত ্বাকেতিশ ছু পেব, (ঞ1ত 5601] 
৭0 15118), বানগঙ্গাধব টিলক, জীবনজী মোদি 
ও দাদেস্তেতব (03110050000 )১ ওয়েস্ট (৬/৫5), 

জ্যাক্নন (02০90), টোলমদান (70117৭0 ), কেন্ট 
(7০06), বাতোলোমায় (3800১010196), রাইখেল্ট 

(7২০1০17616), তাবাপুববাপা (72001016019 ), 

পাঙ্গা (2116৭), উনবালা (0175918 ), শাবাদিয়া 

( [9৯14 ) গ্রদুখ হৃবিখ্যাত ভাবক্বিদ্ ও উনানবিদ্- 
গণের সহযোগিতায এই প্রাচীণ কাহিনী ৭ অপ্রচলিত বা 
অল্প প্রচপিত প্রাচীন ইপাশীধ ভাষার উদ্ধাবকাধ ঘটিযাছে, 
এব" তাহার ধলে নব দিগ্দর্শনের সহিত জরখুষ তু ধর্ধের 
জযযাত্রাব পদে নব উত্সাহ সঞ্চারিত হইমাছে। 

অ'দেশাব **সশ 

জরায়ু অন্যতম স্বীজননাঙ্গ | ক্ৃন্তপাণীর দেহে জবাধুর 
পধাণ কাস গম্কালে জণকে ধারণ করা এবং তাহাব 

পুি, বুদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা কবা। 
ব্ঃপ্রাপ্তিব পর নারীদেহে প্রতি খনুচক্রে ডিগ্কাশয্ 

হইতে ক্ষবিত স্বী-যৌন-হমোনের প্রভাবে জবাধুগাত্রেব 
শ্ৈগ্িক ঝিলি, গ্রন্থি প্রভৃতি বধিত হয এবং খতু চঞ্ণর 
অস্তে এসকপ বুদ্ধিপ্রাপ্ত টিস্থ কিছু কিছু ভাঙিয়! 
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জরাসদ্ধ 

রক্তের সহিত যোনি দিয়া বাহির হুইয়৷ খতুশ্রাব ঘটায় 
(খেুৎ দ্র )। 

গঙসঞ্চার হইপে ডিম্বাশয়ের স্ত্র-যৌন-হর্মোনগুপির 
প্রভাবে জরাষুর পেশী, গ্রন্থি ও গ্লৈথ্বিক ঝিল্লি যথেষ্ট বুদ্ধি 
লাভ করে এবং জরাধুব স"কোচন সামযিকভাবে বন্ধ থাকে। 
ভ্রণটি জরাযুর অভ্যন্তরে সংপপ্ন হইয়া থাকে এবং এ 
সংযুক্তি স্থলে ফুণ (প্লাসেন্টা ) নামক বিশেষে এক টিস্থুর 
স্থক্ট হয়, ফুঙ্ন মাতাব রক্তে যৌনাঙ্গ উদ্দীপক হর্মোন ও 
সত্রী-যৌন-হর্মোন ক্ষরণ করে ( গভ' ত্র)। গভাবস্থায় জবাযু 
হইতে বিপাক্মিন নামক একটি হর্মোন ক্ষরিত হয, 
মাতার শ্রোণীচক্ষের (পেল্ভিন উপর ইহার ক্রিয়ার ফলে 
সন্তানজন্মের পথ প্রশস্ত হয। গরকালের শন্তে পিট্ুইচারি 
গ্রপ্থিব হর্মেন অক্পিটোসিন জরাধুব সংকোচন ঘটায় ও 
সন্তান জরামু হইতে যোনি দিয়া বাহিরে আনিয়া জন্ম গ্রহণ 
করে। 

দেবদ |ঠি, দাশ 

জরাসন্ধ মগধরাজ বুহদ্রথের পুত্ধ। বুছদ্রখ কাশীগাখের 
ছুই যমজ কন্ঠাকে বিবাহ করেন, কিন্তু দীর্ঘকাল নিঃসগ্ান 
থাকায় গৌতমপুব চগ্ডকৌশিক মুনির সেবা কবেশ, 
ঠাহাবই অনুগ্রহে প্রপ্ত একটি মন্তপিদ্ধ আম্মকল যহ্ষী- 
দ্বয়কে সমান ভাগে ভাগ করিয়। দেওয়ায় প্রত্যেকে অর্ধদেহ 
পুত্র পরব করেন। বিষগ্জ নুপতির আদেশে ধাণীদ্বয় 
দেহখণড দুইটি চতুষ্পথে নিক্ষেপ করে। জরা নামে রাক্ষপী 
খণ্ড দুইটি সংযোঞ্জিত করায় পূর্ণাঙ্গ সুগঠিত রাজকুমার 
করন করিয়া! পিঠে । তাহা শুণিষ। সেখানে উপস্থিত 
রাজ! ও মহিবীদ্বয়কে জর! রাক্ষপী পুত্র সমর্পন করিয়া 
অন্থহিত হয়। জরা রাক্ষপী কর্তৃক সংযুক্ত হওয়ায় নাম 
জরাসন্ধ | বৃহদ্রখ পুত্রকে রাজ্য স্থপ্রতিতিত করিয়া সস্ত্রীক 
বনবামী হন। জরাসন্ধের ছুই কন্তা অন্তি ৪ প্রাপ্তির সহিত 
কংসের বিবাহ হধ। জরাসদ্ষযুদ্ধে পরাজিত ও কারারুদ্ধ 
নৃপতিদের দ্বারা মহাদেবের যজ্ঞ কবিবার সংকল্প করেন। 
স্নাতক ব্রাঙ্গণের বেশে ভীম ৪ অগ্রুনের সহিত শ্রকৃষঃ 
গিবিরজে উপস্থিত হইযা ক্ষত্রিয় নৃপতিদের মুক্তির জন্ত 
যুছধেচ্ছ। জাপণ করিলে তামের মহিত জরাদদ্ধ ধুদ্ধে পগ্রবুৃত্ 
হপ। ভীম জপাসদ্ষের দেহ শতপার ঘুরাইয়া ভূমিতে 
নিস্পেষণ করেন এব" পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন করিয়া পা ধরিয়া ছুই 
ভাগ করিয়৷ দেলেন। 

দ্র মহাভারত, ১১৩ ২২। 

যুণিকা ঘোব 

জরিপ 

জরিপ যে পদ্ধতিতে ভূ-পৃষ্ঠের আকার, আয়তন ও উচ্চতা 
প্রভৃতির পরিমাপ করা হয় তাহাকে জরিপ বলে। তৃ- 
পৃষ্ঠের এই পরিমাপ অন্থপাত হিমাবে ছোট করিয়া মানচিত্র, 
নকশ' প্রভৃতি প্রস্তত করিবার কাজে ব্যবহৃত হয়। 

জরিপের আরম্ভ কোথায় ও কখন হইয়াছিল তাহা 
সঠিক জানা যায় না। তবে নবাপ্রস্তব যুগের মানুষ 
তাহাদের ভ্রমণের পথ বা সম্পর্তির পরিচয় ও সীমান! 
নিধাথণ করিতে জাশিত, এ কথা ধলা যায়। মিশবের 
অষ্টম রাজবংশের স্থাপত্যে দ্বরিপের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
রোমের পম্পিয়াই শহরে জরিপের প্রাথমিক মন্ত্র গ্রাম? 
পায়] গিয়াছে । শ্রীষ্টপূর্ব ১৩শ শতকে চীণ দেশে চুম্বক 
শক্তি পরিচিত ছিল ও সেখানে এক প্রকার কম্পাসেরও 
প্রচলন ছিল। কৌটিপোর অর্থশান্ে জমির মাপের কথা 
উল্লিখিত আছে। প্রকৃত জরিপের ফলে মানচিত্র তৈয়ারি 
আরবদের আস্টোপার যক্ম বাবহার করার পর হইতে 
গ্রচশিত হুয। ১৪৬০ খ্ত্রীপ্তান্্ে দেখা যাষ আরবের! 
যে সকল সমুদ্রতীবে যাইত তাহার মানচির রচণা কবিন্ে 
পারিত। ইগুরোপে জরিপ শারব্দের শিকট হইতে 
আসিযাছিল। 

পরিমাপের আযতনের মানা হিসাবে জরিপকে ছুই 
শ্রেণীতে ভাগ কব যায়। পরথিবীর আকার প্রায় গো1। 
ইহার পৃষ্ঠ বক্র। তৃ-পুষ্গেব ্ষুবস্থান পরিমাপ করাগ সময়ে 
ইহাকে সমতল কল্পন। করিয়া দরবিপ কথা যানে পাবে। 
এইবধপ জবিপকে সমতলিক জিপ (প্লেন সাভেযিং) 
বলে। কিছু বুহৎ-ব্যাপ্রিখিশিষ্ট স্থানে পরিমাপের সময় 
এই বক্রতণ অগ্রাহ করিলে চশে না। বিহিনন যন্কে ও 
গোলীয় ভ্রিকোণমিতির জ্ঞানের সাহা বরুতপের উপর 
নির্দিষ্ট আযঙনের ষখাসস্থব নিভুল পবিমাঁপ করিতে হয। 
এইবূপ জগ্িপকে ভূমিতিক জরিপ বলা হয । 

জরিপ করিবার সময ধৈগ্য ও দুরত্ব মাপিবাব জবা 
অতি সহজ প্রণাশীম্বদপ পদক্ষেপ হইতে আরম্ত করিয়া 
পরিমাপক দণ্ড, চেন, ফিতা ইত্যাদির ব্যবহার হয়! 
থাকে । দিকৃ-শির্ণয়ের কোণ ও দৃখত্বমাপক কোণ নির্ণয় 
করা জরিপের একটি প্রয়োজনীয় অংশ । দিকৃ-নির্ণয় 
সাধারণত: পৃথিবীর উ্র-দক্ষিণ অক্ষরেখা অথবা পূর্ব 
হইতে পরিমিত রেখা হইতে করা হয়। এই সকল 
কোণ যখন উন্ুর হইতে ঘড়ির কাটা ঘোরার (ক্লক 
ওয়াইজ) দিকে মাপা ছয় তখন তাহাদের অধিষ্ঠান 
(বেয়ারিং) বা দিগংশ (আ্যাজিমথ) বল] হয। ছুইটি রেখার 
মধ্যবর্তী দূরত্ব-নির্দেশক কোণ নির্দিষ্ট রেখা হইতে একই 
ভাবে পরিমাপ করিতে হয়। দিক্-নির্ণয় ও দূরত্ব-নির্দেশক 

৪দ২ 



জরিপ 

কোণ পরিমাপের জন্য দিগ্দর্শন যন্্ ( কম্পাস ) ত্রিপাশ্থীয় 
ধিকৃহছচক যন্ব (পগ্রিজমাটিক কম্পাস ) সেক্সট্যাণ্ট, 
আলিডেড, থিযোডোপাইট প্রড়তি যন্ধের বাবার হইয়া 
থাকে । সেক্সট্যাপ্ট, খিয়োডোলাইট, লেভেল, '্বাণিরয়েন্ড 
ব্যারোমিটার প্রভৃতি বিভিন্ন যন্থের সাহায্যে উচ্চতা মাঁপা 
হয়। কোনও স্থানের অক্ষাংশ বাহির করিবার জন্য 

থিযোডোপাইট প্রভৃতি যঙ্কের ব্যবহার আবশ্বাক হয় । 
বিভিন্ন যন্ষের বা বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার হিসাবে 

জরিপকে চেন, ঠিজম্যাটিক কম্পাস, থিযোভোপাইট) 
লেভেলি" বা সমতলকরণ, ত্রিকোণমিতিক ৪ ফোটো- 
গ্রামেটিক জরিপ বলা হয়। 

বিভিন্ন ধরনের জবিপের মধ্যে কম্পাস অন্মপ্রস্থগামী 
(কম্পাস ট্রাচার্স) জরিপই সহজ। সমহলের উপর 
শ্রেণীবদ্ধ ধারাবাহিক সরল বেখার জবিপকে অন্রপ্রস্থগামী 
জরিপ বলে। ইহাদের দের্ধ্য ও দিক-নিণয় কোণের 
পরিমাণ নিরূপণ করাই এই জবিপের উদ্কখো। যখন 
এই অন্প্রস্থগামী জরিপ আরগ্ের স্বানেতেই আসিয়৷ শেষ 
হয় 'ভাহাকে বন্ধ অপ্রস্থগামী (ক্লোজ ট্র্যাভার্ন ) জণিপ 
বলে। 

প্লেন টেবল জরিপ ছারা ফ্রুত জরিপ করা সম্তব। 
ইহার প্রপ্ধান সুবিধা এই যে ইহাতে নকশাটি জরিপের 
সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কিত হইয়া যায । একটি তে-পাখার উপর 
মেজটি (টেবল) রাখা হয় ও দিক নির্দেশক ম্যালিডেড 
দিষ। ডুষ্টধা বন্ত দেখিযা জবিপ করা হয়। টেলিসকোপিক 
আপিডেড ৪ পবিমাপক দণ্ডেব সাহায্যে মাঠেই দৃরত্ব 
নিণয় কর সম্ভব। 

বর্তমানে পৃথিবীব স্বপভাগের প্রা অর্ধেকই ভিকোণীয় 
বা ব্রিকোণমিতিক জবিপ-পদ্ধতির দ্বারা মাপা হইযা 
গিক্াছে। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ভূমিব আাখতনকে কয়েকটি 
ঝিভুঞ্জে বিভক্ত করিয়া জিপ কগিতে হয। তিগুজের 
একটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাযথ নির্ণৰ করিযা সেইটিকে ভূমি 
হিসাবে ব্যবহার করিয়া বিএজটির ২টি কোণ জিপ করা 
হয়। একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ ও একটি বাৎর মাপ 
জানা থাকিলে অপর কোণ ও বাছ ছুটি জ্ঞামিতি ও 

ভ্রিকোণমিতির সাহায্যে ঘির্ধারণ করা সম্ভব। পরিমি৩ 

ত্রিভুজ অবলম্বনে অন্যান্য গ্রিভূঙজ পর পর জরিপ করা হইযা 
থাকে । ত্রিভুজের কোণ বা স্টেশনগুলির অক্ষাংশ ও 
জ্রাঘিমা। গণনার জন্য প্রামাণিক হিসাবে পরিগশিত অন্য 

একটি স্টেশনের (স্থান) অবস্থান জানা অত্যাবশ্থাক। 
ভারতে এইরূপ নির্দিষ্ট ত্রিকোণমিতিক স্টেশন মধ্য 
প্রদেশের কল্যাণপুর । 

ভ1 ৩৬, 

জল 

বর্তমানে বিমান হইতে গৃহীত জরিপচিহের সাহায্যে 
মানচিত্র অস্কন কর! স্ন্ভব হইয়াছে । 

জরিপেপ সাহাযো ছু পৃ্েব পরিমাপকে প্রায় নিভু 
করার জন্য বিভিন্ন জরিপে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 
বার বার জরিপ কিয়া কয়েকবারের জরিপের সম- 
পরিমাপের গড লইলে প্রায় নিভ'ল পরিমাপ দাডাষ। 
বন্ধ অন্রপ্রস্থগামী ঠিজম্যাটিক কম্পাস জরিপে সঠিক অঙ্কন 
না হইলে পরিসীমার সম্মিলিত টৈর্ঘ্য অঙ্কন করিম 
উহ্বার উপর কুলের পবিমাণ স্থাপন করিষা বিশেষে উপায়ে 
স*শোধন কবা সম্ভব | থিয়োডোলাইটের বন্ধ অন্রপ্রপ্থগামী 
জরিপে গৃহীত দৃবত্ব নির্ণায়ক কোণগুলি জ্যামিতিপ নিয়ম 
অঠসারে সশোধন করিতে হয়। ভ্রিকোণমিতিক 
জরিপের সময়ে ত্রিছুজের আকার বৃহৎ হইলে উহা 
বঞনুতপীয় ত্রি£ুজ হিসাবে গণ্য হয় এব অক্ষাংশের উপর 
নিভর করিয়া বক্রতা বাদ দিতে হয। 

জরিপের সাহাযো খচিত মানচিনগুলি তাহ!দের স্কেল 
অন্রষায়ী দুই ভাগে বিভঞ্ত. ১ ক্যাডাক্'প বা জমি- 
জরিপের মানচির। ইহাদের স্কেল ৬ ইঞ্চি, ১ মাইল 

২. স্থান-বিবরণ-মুশক মানচিত্র (টপোগ্রাফিক্যাল সাতে 
মাপ) . ইহাদের স্কেল ৬ ইঞ্চি £১ মাইলের কম ধরা হয়। 

ভারতে প্রস্তত মানচিত্রগুলি বিভিন্ন শ্রেগভুক্ত : 
১, ন্রিকোণমিতিক জরিপে প্রস্তত ভাবতের মানচিত্র । 

ইহাদেখ ক্কেশ ১: ৬৩৩৩০ এবং ১:২৫***। এইগুপি 
স্থানবিবরণ-মুপক মানচিঘ ২. জমি-জরিপের মানচিত্র , 
ইহ রাজশ্বের হার নিযে জন্য ব।বহৃও হয ৩, জল- 
জরিপ বা উপকৃশীয় জরিপ প্রচ্থত মানচিত্র বন্দর-পির্মীণেব 
»"জে লাগে ৪ ইঞ্জিনিযারিং জরিপ ছার! প্রস্তত মানচিত্র 

খেলপথ প্রড়তির নিখাণে সহায়ত কবে ৫. সামরিক 

জরিপের মানচিত্র বচনাধ বিমান হইতে ফোটোগ্রাফ লওয। 
হইযা থাকে । 

দ্ধ ভ/. 00091) 701)01005, 910752)00৫, 1500008, 

19593 ঢু, হি, 12110116501 01602201, 

[,01)0017, 19০০, 

জল পৃথিবীপৃষ্টে স্থল অপেক্ষা জল বেশি । গ্যামীক্স, তরল 
৪ কঠিন _ এই তিন অবস্থায়ই জল পাওষা যাষ। সাব! 

পৃথিবীর তিন-চত্বর্থাংশ স্থান জুড়িয়া জল তল অবস্থা 

বহিযাছে। কঠিন অবস্থায় জপ বরফ আকারে উচ্চ পব- 

শিখরে ও বিস্তৃত মেকপ্রদেশ বাপিষা আছে । কেবস ধরা- 

পৃষ্ঠে নয়, ভূমির পীচে অদৃষ্বতাবে জপ রহিয়াছে । কুপ 
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খনন করিয়। বা! নপকুপ বসাইয়! সেই জলের সন্ধান পাওয়া 
যায়। অনেক খনিজ পদদাথে জল বাসাষধশিকভাবে যুক্ত 
হইয়া আছে। বাধুয়গুলের জপীয় বাশ্প দৃশ্বাভাবে মেখের 
আকারে ভাসিয়া আছে। উদ্কতা ও আবহাএয়ার 
তারতমো শরতের শিশিবে, শীতের কুযাশায়, বর্ধার বৃষ্টিতে, 
চৈত্রের শিলাবর্ষণে এবং পর্বতপ্রদেশে তুষারপাতে বাধুমগ্ডলে 
অদৃশ্য বাপ্পাংশের নিদর্শন পাও যায়। 

পৃথিবীতে জল আছে বলিয়াই গাছপাপণা ও প্রাণী 
বাচিতে ও বাড়িতে পাবিতেছে। জীবদেহের ভিতবেও 

জল আছে। মৃত্তিক হইতে শোধিত খাগ্যাংশ উদ্ছিদেএ 
অঙ্গপ্রত্াঙ্গে সঞ্চালনের জন্য জলের প্রযোজন। প্রাণীর 
জলের প্রয়োজন। জল বঞ্তর দ্রাথক ১ ছেড মন ওজনের 

শ্ান্গষের দেহে অন্ততঃ চার সের প্ক্ত থাকে এব রক্ত 

বেশির ভাগই জন। বক্ত জশীয দ্রবণ না হহলে সাণা 
দেহে উহার চলাচল সম্ভব হইত না, রক্তকণিকা গুলি 
দেহকলায 'অন্সিজেন চাপিত করিতে পারিত না। অুস্থ 
অবস্থা দেহ হইতে মপ, মৃন, ঘর্ম ও নিঃশ্বাসে দৈনিক 
২ হইতে ৩ লিটার জণ নিত হয়, ইহছাব অর্ধেক পবিষাণ 
জল মল-মৃত্রে, এক পঞ্চমাশ নিঃশ্বাসে ও বাকি অংশ ঘর্মে 
নি:স্থত হয়। ইহা পূরণ করা হয জল ও দ্মন্যানা পানীধের 
সাহাযো এব, উপমুক খাছোের মাধ্যমে । দেহের ভিতরে 
রাসায়নিক ক্রিয়াতে ও গল উৎপন্ন হয়। 

বিশুদ্ধ জল ন্বচ্ছ, ইহার কোনও বর্ণ, গন্ধ ও বাদ থাকে 
না। বিশুদ্ধ জল উন্ম তাপ এও ডি -পরিবাহক নয | 
জল অন্যান্য তরল পদার্থের যতই যে আধারে থাকে, ষেই 

আধারের গাত্রে ৪ তপদেশে চাপর্দেয়। আধারে জলের 

উচ্চতা যেমন বুদ্ধি পায়, আধারের ৩ুনদেশে জপেব চাপও 
তেমনই বাড়িতে খাকে। আধুনিক কালে নদী গতিপণে 
বাধ নির্মাণ করিযা সঞ্চিত জলের প্রচ৭ চাপের সাহাষোে 
বিছ্যুৎ্ৎ উত্পাদন কথা হয। 

বামুমগুলের চাপ ৭৬০ মিলিমিটার পাব্দ থাকিলে 
বিশুদ্ধ জলের হিমান্ক ** সেন্টিগ্রেড এবং শ্মৃওনাঙ্ব ১০০৭ 

সেপ্টিগ্রেড । বাধুম লেক চাপ কমিলে স্ফুটনাঙ্ক কমে, চাপ 
বাডিলে বাড়ে । উচ্চ পর্ব তশিখবে খাম্মলের চাপ কম, 

তাই সেখানে জল অপেক্ষারত কম উঞ্চতাম ফোটে। 

গৌরীশ"করের সমান উচ্চতায় জশের স্ফুটনাস্ক ৭১০ 
সেট্টিগ্রেড। প্রেসার কুকার ও অটোকেেভে জল রাখিয়া 
তাপ দিলে বাবু ও খাপ্পের চাপ বুদ্ধি পায়, ফলে জলেব 
স্ষুটনাস্কও ১০০* ডিগ্রি সেট্টিগ্রেছের অধিক হইয়া যায়। 

তাপ পাইলে তরল পদার্থের আয়তন মাধারণতঃ বাডে 

আর শীতল হইলে কমে, কিন্ত জপ ইহার ব্যতিক্রম । 

জল 

৪* সেট্টিগ্রেডের উধ্ব্” জলের আয়তন তাপ পাইলে বাডে, 
শীতল হুইপে কমে। কিন্ত ৪* সেন্টিগ্রেডের নিয়ে শীতল হইতে 
থাকিলে জলের আযতন বাড়িতে থা্জে, ক্রমে তরল জল 
কঠিন অবস্থায় বরফে পরিণত হয়, তখন ইহার আয়তন 
এক-দশমাংশ বুদ্ধি পায়। শীতপ্রধান দেশে শীতকালে 
জপবাহী পলের ভিতপকার জল বরফে পরিণত হওয়ায় 
আয়তন বুদ্ধির লে নল ফাটিয়া যাকন। পাহাডের ফাকে 
জল প্রবেশ কবিয়৷ শীতখততে বরফে পরিণত হইলে 
আয়তনেণ বুদ্ধিণশতঃ ফাকে চাপ পে, ক্রমে বড় ফাটলের 
শুষ্টি হয। কঠিন অবস্থায় জপেব আখতন বুি পাইলে 
ঘনত্ব কমে, তাই হল অপেক্ষা ববক্ হালকা ১ বরফ জলে 
ভামে। এই কারণে শীতপ্রধাণ দেশে শীতকাপে যখন ই, 

নদী ও সাগরেব জপ জমিযা বরফ হইমা মাধ ৬খনও উপরিস্থ 
বরফের নীচে জল থাকে, তাহার ফলে জলজ উদ্চিি ও 
প্রাণী জীবন রক্ষ1 পায়। 

ছুট শত বৎসর পুবেও জলকে যৌগিক পদাধ বলা হই" । 
উনবিদশ শতারীন পুরোঙাগে বিজ্ঞানীসমাজ মানিয়। 
হণ যে জল যৌগিক পদার্গ, ২ ভাগ হাহাডাদেনের 
সহিত ১ ভাগ মিতেন তি এর সাহা/সা যুগ করিলে 

জল উৎপন্ন হয। ১৮৮০ খ্াষ্টা্দ ১হতে দীঘ পনব খৎসন 

ধরিষ! মাঞফিন বিজ্ঞানা মপে জলেব রাপাযানক সমুতিব 
অতি স্ুক্ম পরীক্ষা করিথা বলেন মে জপে আছে _ 
অন্সিজেন . হাভড্রোলেন ৯৩৯৬ : ১ অর্থাৎ এক ভাগ 

ওঞতনর হাতড্রোগেনের সহি প্রা ৮ ভাগ এজনের 
অগ্সিজেন ধু আছে । 

জশেএ বাবহাব বিবিধ । জপ হইতে রাসায়নিক 
উপায়ে হাইড্রোজেন গ্যাস বিচ্ছিন্ন করিয়া! কাজে পাগানো 
হযাছে | অটোক্রেভে স্রতপ জলীয় বাপ্েপ সাহা 
হলকে বিসুহ। করিয়া গ্রিসারিন উত্পাধনের বাবস্থা 
হইয়াছে । অলেশ অণুব্ব সযোগ বারিরেকে কতকগুপি 
কঠিণ পর্দার্থ কেলাশাকাব গ্রহণ করে না। যেমন ১ অণু 
কপার সাল্ফেট ৫ অণু গলসংযোগে কেপাসিত হয, এই 
জলকে কেলাসোদক (ওয়াটার অফ ক্রিস্ট্যাপাইজেেশন ) 
বলে। 

তরল পদার্থ ঠিমাবে জল সহজপভা। ইহাকে সহজে 
শোধন৪ কৰা যায়। ইহাতে অনেক পদার্থ জবীতৃত 
হঘ এবং দ্রবীভূত "অবস্থায় বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক 
ক্রিয়া মহজ হয়। এজন্য জপের বিবিধ রাসায়নিক ব্যবহার 
প্রচলিত আছে। 

তরল পদার্থের বিবিধ ধর্ম পরীক্ষায় তরল জলের ধর্ম 
মানদগুরূপে ব্যবহৃত হয়। কোনও পদার্থের আপেক্ষিক 
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গুরুত্ব নির্ণয়ে জলের ঘনতুকে মাপকাঠি ধরা হয়-- 
৪০ সেপ্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক ঘন সেন্টিমিটার জলের ৪জন 
এক গ্রাম বলিয়া একক ধবা ইয়। হলের হিমাঙ্ক ** ও 
শ্রুটনাঙ্ক ১০০* ধরিয়! সেট্টিগ্রেড থাফরোমিটার একশত 
সমান ভাগে ভাগ করিযা দাগ কাঢা হয়। এমন কি 
তাপের পরিমাণ মাপিখার একক ধরা হয় এক ক্যালরি-- 
এক গ্রাম জলের উত্তাপ ১* সে্টিগ্রেড বুদ্ধি কৰিতে যচকু 
তাপ লাগে তাহার পর্শাশকে ধণা হয এক ক্যাপরি। 

গ্রাঞ্ৃত জলে বিবিধ খনিজ পদাথ ৩ গ্যাস দ্রবীভূত 
থাকে, খ্যাক্টিরিয়া ও অন্ান্ত জৈব পদার্থেব৪ অভাব 
থাকে না। বৃটির জল ধবাপুৃষ্ঠে পডিবার পথে বানুমগ্ুল 
হইতে ধুলা, কাবনচুর্ণ, অন্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, 
আমোনিয় ও অন্যান্য পদার্থ গ্রহণ করে । ধাপ হইতে 
অনেক খনিক্র পধার্থ, লৌহযৌগিক, মোভিথাম, ক্যাপপিষাম 
ও মাগনেপিধাম এব সাল্্ঞ্টে ধোরাইড গ্রভঠি এই জলে 
প্রণীভূত হঘ। বিশেষ করিযা কাবন ডাহ মগ্মাইড বৃষ্টির 
জলে দ্রবী 5 হইপে সেং জলে সহজে ব্যাশসিয়াম ও 
মযাগনেলিযাম বাইকাবনেট আকারে প্রবীভূত হয়। নদীর 
জলে এরা ঠ দশ হাজার ভাগে প্রায় সঠের ভাগ কঠিন পদা্ 
দ্রবীহ্৩ থাকে, গভীর তুপের জনে প্রা পঞ্চাশ ভাগ 
থাকে, মার সাগবের জলে থাকে ইহার প্রা সনুবপ্তণ, তাই 
সাগরজলের আম্বাদ লবণা %। 

জল খর হহপে & জলে সহছে মাবানেব খেণা হয় না। 
এমন কি কারখাশায় খধপারে খর জপ ফটাইযা বাম্প 
প্রত ঠকাপে বয়পারের ভিতরে পুঞ্ আন্তবণ পড়ে, তাহাতে 
জল গতম করিতে বেশি তাঁপ পাগে এক জাপানির খরচ 
বাডিযা যায়। খর জলে ডাল ভাপ সিদ্ধ হয না, ব্যঞ্জনাদির 
স্বা॥? তাল হয় না, চামড। উত্তমরূপে টযাণ কর] (পাকানো) 
যায় না। তাই ব্যাপকভাবে জলশোধনের ব্যবস্থা 
হইয়াছে । 

কেবধলমান্ব ফুটাইয়া জল সামান্য পরিমাণে শোধন করা 
যায়। ইহাতে ব্যাকৃটিরিয] নষ্ট হয এবং দ্রবীভূত গ্যাপ দূর 
হয়, কাদা, বালি বা অদ্রধীহ্ত মযণা এমন কি দবীভৃত 
ক্যালসিধাম ৪ ম্যাগনেসিযাম যৌগিক এব* জৈব পধাথও 
দুর হয় না। পাতন প্রণাপীর সাহায্যে শোধন করিলে 
প্রা সবজাতীয ময়লা, জৈব ও অজৈব পদাথ, ব্যাক্টিরিয়া 
প্রভৃতি দূরীভূত হয়। বাণির স্তরের ভিতর দিষা চুয়াইয] 
(ফিল্টার) জল সহজে শোধন করা হয়। ইহাতে 
অন্টান্য পদার্থ ও কতক ব্যাক্টিরিয়া দূর হইলেও দ্রবীভূত 
অজৈব পদার্থ জলে থাকিয়া যায়। ইহা! অপেক্ষা কাঠ- 
কয়লাচু্ণের স্তর দিয়া জল ফিল্টার করা ভাল। ভাহাতে 

জল 

জৈব পদার্থ অনেকা-শে দূর করা যায়। বড বড শহরে 
জপ সরবরাহেব জন্য ফ্প্টাব-প্রণালী ব)।পকভাবে বাবহার 
করা হয়। কাদামাটি সহঙ্গে থিতাইবার জন্য জলে 
যঢকিব্ি মিশানো হর। ইহাতে কাদামাটির সঙ্গে 
ব্যাব্টিবিগ়্া ও অনেকা শে পূব হয়। উহাকে ব্যাব্টিরিয়া ও 
অগ্ঠাগ্ত পদ -ক্ষেপণ পঞ্ছতি বলে। দ্রবীভূত জৈব পদার্থ ৪ 
দূ কগিষা জপের খরা কমানো হয়। জল শিল্টার 
করিবার স্তরে পাব্মিউটিট ( আযানুমিনিয়াম অক্সাইড, 
সিপিকা এব" সোডিযাম 'মঝ্সাইডের যৌগিক ) 
নামক রাসায়নিক পদার্থ মিশাপো হয়, পাব্মিউটিটের 
উপাদানের সহিত খর জলের ক্যাপসিয়াম বাইকাঝনেট, 
ম্যাগনেসিয়াম বাহকাবনেট, ক্যালসিয়াম সাল্বেট, ম্যাগ- 
নেসিয়াম সাল্বেট প্রতি উপাদানের রালায়নিক বিক্রিয়া 
থঢে , ক্যালসিঘাম ম্যাগনেসিয়াম আআলুমিশিযাম পিলিকেট 
অদ্রাব্য বঠিণ যৌগিকের আকারে জল হহতে পৃথক হইয়া 
স্তরে মাশিযা জমে । পাণ্মিউটি প্রণাণীতে সহনে জলের 
খবঙাদোষ কমানো যায়। ব্যাব্টিরিয় সম্পুণ ন৪ করিবার 
জন্য শোধিত জলে ক্লোরিন প্েওয়া হ্য়। নলেগ গাতে মক 
লঞ্ক অসংখ্য ছিদ্রপথে জলে ধারা বাহি৭ করিলে জলকণা 
বামু ও বৌদ্রের সম্পশে আসে, তাহ।তে স্থধকিরণ ও 
অঝ্িজেনের প্রভাবে ব্যাকুটিবিয়া নষ্ু হয়, স্বাদ ভাপ হয়, 
অবাঞ্িঠ কোনও গন্ধ খাকিলে ভাহাও দুর হয়। এই 
প্রণাপীতে বড ঝড় শহরে পানীয জল শোধনের ব্যবস্থা 
করায় কৰবেবা, আমাশষ প্রতি জলবাহিত রোগের 
প্রাছভাব কমানো সম্ব হহগাছে। 

আজকাল ববি শিল্পে বিশেষ কাঁগয়া তেষজ শিল্পে 
জলের খর তাদোষ ঘুর করবা জগ্ত আগন বিনিময় গুণালা 
ব্যবহার কণা হয। এ ক্ষেত্রে জপ খিল্ঢাণ করিবার 
শবে আয়ন-বিনিময় রঞ্জন থাকে, হহা জে ভরবীতূত 

খৌগিক গুণির ক্যাশসিয়াম ৪ ম্যাগনেসিয়াম আয়ন এবং 
সাল্ষেঢ ও ক্লোরাইড আধন গ্রহণ কারতে পারে। তাহাতে 
জলের খরতার কারণ ধদীহ্৩ হয। এহভাবে শোধিত 
জণ প্রায় পাতত জলের মতহ বিশুদ্ধ হয়। 

ইন্জেক্শনে ব্যবহারের জন্ক জপ বিশেষভাবে শোখন 
করিতে হয়। পটাশিখাম পাধটারঙ্গানেট জলে দ্রবীভূত 
করিশে জশস্থ জৈব পর্দাথথ পট হপ। তাই পটাসিয়াম 
পার্ম॥াঙ্গানেট মিশ্রিত জপ পাতন প্রণাপীর সাংাযো শোধন 
করা হয। শোধনকাশে ক্ষারদোষহীন কাচের তৈয়ার 
য্ষপাতি প্রয়োজন । ইহার পর শোধিত জল একরপ বিশেষ 
কাচের তেয়াবি বীজবাবিও আম্পউপে তবিয়া রাখা হয়। 

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শঙাব্দীতে বিজ্ঞানীরা জলের 

৪৭৫ 



জল 

অন্যতম উপাদান হাইড্রোজেন পরমাণু ভার ১১০ বলিয়] 
মনে কবিতেন। বঙঁমানে বার্জ, মেকাপ, উরে প্রভৃতি 
বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে সাধারণ 
হাইড্রোজেনের সহিত অল্প পরিমাণে ভারী হাইড্রোজেন 
মিশিয়া থাকে । ভারী হাইড্রোজেন পরমাণুর ভার সাধ।পণ 
হাইড্রোজেনের দ্বিগুণ । 

ভাবী হাইড্রোজেনের সহিত অক্সিজেন যুক্ত হইলে 
ভারী জলের উত্তব হওয়া সম্ভব। ক্যাশিফোনিয়া বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুইস দেখাইলেন যে প্রতি 
৪৫০০ জলের অণুতে একটি করিয়া ভাপী জলের অণু 
মিশিয়। থাকে । সাধাবণ জপের আপেক্ষিক গুরুত্ব 
১০০০০ ১ ভারী জলের ১১০৭৬৪। সাধারণ জপের 
হিমাঙ্ক ০* সেন্টিগ্রেড, গপনাঙ্ক ১০০০ সেই স্থলে ভাবী 
জলের ৩৮০২০ ও ১০১ ৪২০। ভারী জলে তামাকের বীজ 
অঙ্কুরিত হয় না, ব্যাঙাচি ভাগী জশে বাচে শা। প্রাঞ্কত 
জলে সাঁমান্ত পরিমাণে ভারী জল মিশ্রিত থাকে। 
নারিকেলের জপ, আনারস, টম্যাটো, ইক্ষুরস ও মাতগুডে 
স্বর পরিমাণে ভাবী ছল সাধারণ জপেব সহিত মিশ্রিত 
আছে। এমন কি মাতৃছগ্ধেও ভাবী জল বিছ্যমান। 
তিব্বতের প্রায় ৪১০০ মিটার (১৩৫০০ ফুট ) টচ্চ এক 
অঞ্চলের জলে ভারী জপ আছে বলিয়া প্রকাশ। মেরু- 
প্রদেশের সাগবজলে ভারী জল কিছু বেশি পরিমাণে 
আছে। তডিৎবিশ্লেষণে সাধাবণ জলেব অণু সহজে 

হাইড্রোজেন ও অন্সিজেন অণুতে বিচ্ছিন্ন হয়) ভারী 
জলেব অণু অত সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। তাই 
তডিৎবিপ্লেষণ করিলে সাধারণ জপ বেশি পরিমাণে 
থাকিলে ৪, উহ1 হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ)াস 
আকারে সহজে পুথক হইয়া! যায়, ভারী জলের অশ 
তরলাকারে অবশি্ছই থাকে । এইভাবে ওডিৎবিশ্লেষণ 
করি] নরয়েতে সাগরজপ হইতে ভারী জল পৃথক করা] 
হইতেছে । পাঞ্জাবে ভাকরা বাধের গোবিণন্দসাগর জপা- 
ধারের জল হইতে তড়িৎবিশ্লেষণে ভাগী জল উত্পাদনের 
ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহা বোম্বাইয়ে পারমাণবিক শক্তি 
শিল্পে ব্যবহৃত হইবে । ভাগী জল হইতে উৎপন্ন ভারী 
হাইড্রোজেন পরমাণু ভাঙিযা প্রচণ্ড শঞ্জি'ধর হাইড্রোজেন 
বোম! গ্রস্তত করা যায়, আবার হাইড্রোজেন পরমাণুর 
খিভাজনে লব্ধ শন্তি' নিগ্প্ত্রিত করিয়া তাপ ও তড়িৎ 
উৎ্পার্দন কর! মাম্ম। কেবল 'তাহাই নয়), উৎপন্ন হাই- 
ড্রোজেন ও বাদুলৰ নাইট্রোজেনের বাসায়নিক সংযোগে 
আমোনিয়া ও তাহা হইতে আমোনিয়াম মাল্ফেট সার 
প্রপ্তত কর] হইয়াছে। 

৪৭৬ 

জল 

সাগবের জগ লবণাক্ত । মকু অঞ্চলে পানীয় ও নিতা- 
ব্যবহাধ জল পারমাণবিক উৎসসন্ৃত তাপের মাহাযো 
পাতন করিয়া শোধন ও বাবহারের বাবস্থা হইয়াছে। 
কেবপ তাহাই নয়, সাগরজলে দ্রবীহূত রাসায়নিক 
আহরণ করা হইতেছে । সাগবজলের সম্পর্দ কম নয়। 
এক লিটার সমুদ্রের জপ ফুটাইলে যে কঠিন পদার্থগুলির 
মিশণ পাতে পভিয়। থাকে তাহাতে ২৭৮৭ গ্রাম খাগ্যলবণ 
থাকে । আর থাকে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোথাইড ৩ ৭৮ গ্রাম, 

ম্যাগনেসিযাম সাল্সেটে বা এপ্স সন্ট ২৩৭ গ্রাম, 
ক্যাপসিযাম সাল্ফেঠ ১৪৫ গ্রাম, পটাসিয়াম ক্লোরাইড 
»'৭৯ গ্রাম, ক্যালসিয়াম কারনেট *০৩ গ্রাম, ম্যাগ নে- 
সিয়াম ব্রোমাইড ***৩ গ্ৰাম ৪ আযঘোডাইড সামান্য 
পরিমাণে । গত মহাদুছ্ছে বিমানের গাত্রাবরণের জন্য 
ম্যাগনেপিয়াম-ম্যালুমিনিযাম আপয়ের চাহি] বৃদ্ধি 
পাওযাতে সাগরজল হইতে মযাগনেশিয়াম যৌগিক সংগ্রহ 
কিয়া মাগনেসিয়াম ধাত় নিদ্ধাশনের বানস্থা হইযাছিল। 

বামপাপাল ১ট্রে।পাধায় 

জল প্রাণী ও উদ্ছিদের দেহের অন্যতম প্রধান ও 
অত্যাবশ্বাক উপাধাণ । সম্বনঃ অতীতে একদা সশিলময় 
পরিবেশেই জীবনের এন্টাদয় খটথাছিশ। লীবদেহের ভিতরে 
সেই আদিম পরিবেশ বচনাধ জলের প্রয়োজলীয 2 মীম । 

যখন জীবের বুখি সবাপেক্ষ। ফ্তগ(তিতে চপিতে 
থাকে, সাধাবণত৩ঃ শথনই জীধ্রহে জলের আপেক্ষিক 
পরিমাণ মর্ধাধিক হয। নবীন তুণাগ্ুর ও শবগঠিত শপে 
বৃদ্ধির হার খুব বেশি এব ইহাদেখ ধেহে জলের পরিমাণ 
শ'তকর] প্রায় ৯* ভাগ। বিভিন্ন টিন্থতে জলের পরিমাণে 
পার্থকা থাকে ১ সক্রিষ পেশীতে জগের পরিমাণ শতকরা 
প্রায় ৭৫ ভাগ, অথচ সঞ্চিত মেদকপায় ইহাপ পরিযাণ 
শনকরা ৬২০ ভাগ মাত্র। ৬৫ কিলোগ্রাম ওজনের 
একজন প্রাপ্নবয়গ্ক পুরুষের দেছে জপ থাকে প্রায় ৪০ 
লিটার; ইহার মধ্যে ২৫ পিটার থাকে কোষের মধ্যে - 
কোষের উপা।ণ হিসাবে; অবশিষ্ট ১৫ লিটার থাকে 
কোষে বাহিরে- রক্ত, লমিকা, কোবমধ্যকরম (টিস্থ- 
ম্ুইড ) এবং মস্তিঞ্ক ও স্বযুষ্বাকাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত রসে 
( নেরিত্রোম্পাইন্যাল ফ্লুইড )। 

স্বে মূত্র, শিঃশ্বান ও মলের মহিত প্রতিনিয়ত 
প্রাণীদেহ হইতে জল বাহির ইইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ 
উষ্ণ ও শুষ্ক পরিবেশে এবং কঠিন দৈহিক শ্রমের ফলে 
স্বেদ ও নিঃশ্বামের সহিত প্রচুর জল বাহির হইয়া যায়। 
দেহে জলের গুয়োজনীয় পরিমাণ অব্যাহত রাখিবার জঙ্য 



জলঙ্গী 

খাগ্য ও পানীয়ের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে জণ গ্রহণ 
করিতে হয়। ইহ] ছাডা কিছু পরিমাণে জপ দেহে 
বিপাকক্রিয়ার ( মেটাবপিজম ) ফলে উৎপন্ন হয়, জারণের 
( অক্সিডেশন ) ফপে এক গ্রা কার্বোহাইড্রেট হইতে 
০৬* মিলিলিটার, এক গ্রাম স্রেহপদাথ হইতে ১০৭ 
মিলিমিটাণ ও এক গ্রাম প্রোটিন হইতে * ৪১ মিপিলিটার 
জল উৎপন্ন হইয়া! থাকে । পিড়ইটারি গ্রন্থির পশ্চাদ্ভাগেপ 
একটি হর্মোন মৃত্রেথ পহিত অতাধিক পেগ নিগমন 
রোধ করিয়া দেহে জলের পরিমাণ অব্যাহত বাখিতে 
সাহায্য করে। আঙিন্যাপ গ্রন্থির বহিপাংশের কতিপন্ন 
হর্মোনও দেহে জপের বিপাককে প্রভাবান্বিত কণে। 

দেহে স্বাভাবিক অধন্থাঘ যে পরিমাণ জপ থাকে, 
তাহার শতকর। ৫ তাগ দেহ হইতে বাহির হইয1 গেলে 
বর্েশ বোধ হয ৭৪ কর্মক্ষমতা হাম পাব, শতকরা ১০ ভাগ 

কমিয়া গেলে কর্মক্ষমতা সম্পূণ লোপ পা এবং শঙকরা 
২০ ভাগ জল কমিয়া গেশে প্রাণী অর মুন্যৰ দিকে 
অগ্রলর হয়। তিক? ড্র। 

পরিমণবিকাশ চেশ 

জলঙ্গী নদিয়া জেলার প্রধান নদী গুলির অন্যতম জশঙ্গী 
গঙ্গার একটি শাখানদধী । ইহা এই জেলার উত্তর সীমানায় 
গঙ্গা হহও বাহির হইযা নধিযা ও মুশিধাবাদ এই ছুইটি 
জেগাব সীমান1 দিয়া কিছুদূর অতিএ্ম করিযা নধিযার 
অশ্যস্থবে গবেশ কবিষাছে এব পরে দক্ষিণে ৪ পশ্চিমে 
গ্রধাহি2 হইএা নবদ্ঈপের নিকট ভাগীরণীর সহিত 
সম্মিলিত হইযাছে। এই স"গম হইতে দ্ষিণে 'ভাগীবথার 
শাম গগপি। জশঙ্গীব তীরে $ষ্চণগর একটি বড শহর ৪ 
বাণিজ্যকেন্্র। গঙ্গা গতি পরিবর্তনের ফলে জপঙ্গীও 
গতি পবিবঙন করিয়াছে । উহ] পৃবে নাবা ছিল, বওমানে 
স্থানে স্থানে মজিয়া গিয়াছে । 

দ11106 171176101 (042011661 01 11101 " 13001, 

৬০]. [, 1909; 4৯. 11104, 00179451957 96 

136156] : 130150700 171011000901 : 10410, 07108 109, 

19514. 
হেনা ঘোষ 

জলঢাকা একটি পানত্য নদী। ইহ] ভুটান হিমাপয়ে 
উৎপন্ন হইয়। ভুটান ভারত সীমাস্ত অতিক্রম করিয়া পশ্চিম 
বঙ্গের দাজিপিং, জলপাইগুডি ও কুচবিহারের মধা দিয়া 
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূধ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে । পূব 
পাকিস্তানের বংপুরে ইছ! ব্রঙ্গপুত্ের (যমুনা) সহিত 

ললধর সেন 

মিলিত হইয়াছে । ইহ1 বরফষগলা জল ও অত্যধিক বুষ্টির 
জলে পুষ্ট বিয়া অন্যান্য পাধত্য নধীর হ্যার গায়ই বন্তা। 
ঘটাইয়! থাকে । তীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় দাজিপিং 
জেলার কালিম্পং মহকুমার এই নদীর উপর বিশ্দুতে 
একটি বাধের সাহায্যে জলবিদ্যুতৎ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা 
করা হয়। ইহা বণ্ঠমানে (১৯৬৬ শ্রী) সম্পূর্ণ হইতে 
চপিযাছে । উক্ত বিছ্যুৎশক্কির কেন্জর দাঙ্জিলি", জলপাই গুড়ি 
৪ কুচবিহাগের শহব ও শিল্পাঞ্চলে প্রায় ৫১০০ বর্গ কিশো- 
শিটার (২০০ বর্গ মাইল) স্থানে ১৮০০ কিলো ওয়াট ৪ 
চা-বাগানগুলিতে অতিরিক্ত ১৮০০ কিলো €যাট বিদ্যুৎ" 
শি সরবরাহ করিতে সক্ষম হইবে এবং উত্তর বঙ্গের 
শিল্পোন্ন তিতে বিশেষতঃ চা শিল্পে যথেষ্ট সহায়ভা করিবে । 

দ্র 9৩ 6,010 0061160, 36121 1 1191)5, 0810802) 

1949 ; £৯. 1109, 00715851951: ৮/6০5 37561 : 

191507106 £101700017 19116511776, £117016, 1954 

বে চন 

জলতরঙ্গ পোগিলেননিষিত ম্পই শব্দ-যুক্ক ১৮টি খাটি 
অর্ধ চক্রাকাঁরে খসাহয়া! দুইটি বশনিমি৩ কাঠি দ্বার! 
বাজাণেো হবয। যন্ত্রী বাটিগুলিতে ভিন্ন পবিষাণে জলপূণ 
করিয়া স্ববেব উচ্চ-নিয্নাতা অন্রসারে বাম হইতে ডান 
দিকে সাঙজাইয়া একক বাজাইযা থাকেন। শাস্ত্রে 
ইহাকে উদক-বাগ্ঘমূ কহে। ইহা একাতানের সহিত 
বা একক বাজানো হয। শাস্ছোক চতু£ষ্টী কপার মধো 
এই যন্ত্র বাদন একটি বিশিষ্ট স্বান (বিশেষে করিযা বালা 
চেশে ) অধিকার করিয়। আছে। 

প্রনুত মিত্র 

জলপধর সেন (১৮৬০ ১৯৩৯ শ্রী) সাময়িক পনের 
প্রথাও সম্পাদক ও বিশিষ্ট লেখক। ১০৬০ শ্বিষ্টাবের 
১৩ যা নদ্দিয়ার খুমাবখালি গ্রামে হার জন্ম, পিতার 
নাম হলধর সেন। জলধব সেন ১৮৭৮ খ্রীষ্টন্দে $মারখালি 
উচ্চ ইতবঙ্গী বিষ্যালয হইতে এনটান্স পরীক্ষা উত্তীর্ণ 
হন এবং কলিকাতার জেনারেপ আযসেম্র্রিজ ইন্ ইটিটশনে 
এল এ পরধস্ত পডেন। তিনি ফরিদপুরের বাজবাডিস্থিত 
গোযালণদ স্কুলে, দেরাদুনে এবং মহিষাদপে কিছুকাল 
শিক্ষকতা করেন। জলধরের হিমাচল ও অন্ঠান্য স্থানে 
ভ্রমশের অভিজ্ঞতা তাহার 'প্রবামচিত্র (১৩০৬ বঙ্গাক ), 
“হিমালয় (১৩৭৭ বঙ্গান্ম) প্রভৃতি গ্রঙ্থে সরল ও 
চিত্তাকর্ষক ভাষায় বিবুত। তিনি কাঙাল হবিনাদের 
সাপ্লাহিক গগ্রামবাতা” (১২৮৯ ৯২ বঙ্গাব্ষ ) এব" 'বঙ্গবামী, 

6৭৭ 



জলপথ 

(১৮৯৯ শ্রী), সাপ্তাহিক বহ্থমতী? (১৩০৬ বঙ্গাব), দ্যা 
হিতবাদী? (১৯৭ থ্রী), ম্থপভ ষমাচার' (১৯০৯ শ্রী) 
প্রভৃতি সামযিক পত্রের সম্পাদনাধ সহায়তা ব! সম্পাদপা 
করেন। অঙংপর তিনি ১৩২০ বঙ্গাব হইতে দীর্ঘ ছাব্বিশ 
বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষের সম্পাদক ছিলেশ। ইহ] ছাড়া 
তিনি অনেকগুলি গল্প ও উপন্থাম বচনা করিয়।ছিলেন। 
তন্মধ্যে 'নৈবেগ্ঠ” (গল্প, ১৯০০ খ্রী), “ছুঃখিনী” ( উপস্তান, 
১৯০৯ গ্রী), “অভাগা ( উপন্তাল, ১ ৩ খণ্ড, ১৯১৫ ৩২স্ত্রী), 
“পাগপ' (উপন্যাস, ১৯৯০ ধ্রী), “কাঙ্গালের ঠাকুব' ( গঞ্প, 
১৯২০ স্ত্রী), “বড় মাগষ? (গন্প, ১৯২৯ খ্রী), উৎস, 

( উপন্তান, ১৯৩২ থ্রী) প্রভৃতি উন্লেখষোগা । কাঙাশ 
হখিনাথ? (১ম খণ্ড) ১৩২৭ বঙ্গাব , দ্বিতী' খণ্ড, ১৩২১ 
বঙ্গা্) তাহার জীবনীগ্রস্থ। নিরঙিমাঁন বন্ধুবংসপ ও মধু 
স্বভাবের জন্ত তিশি তদানীন্তন সাহিত্যিক সমাজে মবধ- 
দনপ্রিয় ছিপেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাদ্দের ১৫ মার্চ ঠাহাব 
মৃত্া হয়। 
দু ব্রজেশ্রনাথ খন্দ্টোপাধ্যায়) সাহিত্য লাধক চবিতমাপা 

৬৯, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গা্দ। 
শ"বন্দথনাধ দা-গপ 

জলপথ মাঞ্ষষের ইতিহামে জলপথ অর্থাৎ নাব্য নদ, 
হর্দ এব" খালের বাধহার অতি প্রাচীন । স্বপপণের মত 
জলপথ ণির্মাণে কোনও খায হয় নাঁ। ভারতীয় সভাতায় 
গঙ্গা, সিন্ধু ৭ ব্রহ্ষপুর় ১ চীনে ইয়াংসিকিযাণ, মিশরে এব 
ইগরোপে জনপদ্গঠনে যথাঞফ্মে নীপ অথব। বাইন এ 
দানিগুব, ভল্গা, উত্তর আধেরিকার অভান্তরে বসতি- 
স্বাপনে বুহুৎ হদদেশ, মিসিসিপি ৭ সেন্ট পবেন্স প্রন্তি 
জলপথগুলির অবদান স্বতঃম্বীক হ। অস্ট্রেলিয়া এব" দক্ষিণ 
আফ্রিকাঁধ নাবা নদীপথেব অভাবে অভ্যস্তর 'ডাগে 
সবাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর ভয় নাই। 

ব্যয়বহুণ জল কপাট, সেতু, বাধ এবং পরিখনন 
ইত্যাদির প্রয়োজন না পডিপে জলপথের ব্যবহার স্থশ, 
আকাশ কিংবা পেশপথ অপেক্ষা অনেকাংশে অগ্প বায়- 
সাপেক্ষ । যে মালের পরিবহনে দ্রুতগতির প্রয়োজন হয় 
নাও যেমন কয়পা, শশ্ত, গৃহপাশিত পঞ্জ, কাঠ এবং 
খনিজ পদাথ ইত্যার্দি, সেই সব ক্ষেত্রে জপপথের ব্যবহার 
বিশেষ হ্থবিধাজনক। 

প্রাকৃতিক জলপথকে অনেক ক্ষেত্রে কজিম উপায়ে 
সন্প্রনারিত করা হয়। এইভাবে কীল খালের মারফত 
বাল্টিকের সহিত উত্তর সাগরের, পানামা খালের ছ্বার৷ 
আট্লার্টিক মহাল।গরের সহিত প্রশান্ত মহাপাগরের, সেন্ট 

জগপাইগুভি 

লবেন্স সমুব্পথের দ্বারা বৃহৎ হ্দগুলির সহিত আট্লার্টিক 
মহাসাগরের এব" স্থুয়েজ খালের ছারা ভূমধ্য সাগর এবং 
লোহিত সাগরের ধোগাযোগ সম্ভব হইয়াছে। সেন্ট লরেন্স 
সমুদ্রপথ এবং পাণামা খালে অগেকগুপি জল-কপাট 
বঙমান, কিন্ধ শ্য়েজ খাশে একটি ৪ জণ কপাট নাহ। 

আন্তর্জাতিক গু€ত্বপর্ণ জপপথগ্ুণি অর্থাৎ যে যে 
জলপথ একাধিক দেশের তিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে 
অথবা যেগুলি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক মীমান। নির্দিষ্ট 
করে অথবা! যে সব জলপথ বিশেষ কোনও পাঞ্ছ আপন 
বাণিজ্যের জন্য বিশেষ লাতজনঞ মনে করে, সেইগুলি 
ইতিহাসে বহু বারআশ্তজাতিক ছন্দের শুঙপাত ঘটাইয়াছে। 
সমুদপমে যেমন 'মান্তর্জাতিকতা শ্বীরুত হইয়াছে, নদী 
এব খাশপশেও তাহ। সল্প্রসারণের চেষ্1! খঙমানে করা 
হইভেছে। 

ভারভবর্ষের বহিধাণিজোর প্রায় শতকব। ৯৫ ভাগ 
সমুদ্রপথেই সম্পাদিত হয় কিছ্ছ আম্ছার্দশীম খাণিঙ্ো 
কেবলমাত্র গঙ্গা এব ব্রপপুন নদহ উল্লেখযোগা । 
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রামেহব *৪1চাধ 

জলপাইগুড়ি পশ্চিন বঙ্গের উন্ধবে অবস্থিত জেলা, 
মহগ্ুমা ও শহর। জেশাটি ২৬১৬ হহতে ২৭১০ ডন্তর 
এব ৮৮০২৫ হহতে ৮৯০৫৩ পুৰে শ্বঙ্থিত। ইহার 

উন্তুবে দাঙ্গিপি' জেপা ৪ উুঢান বাজা, দক্দিণে কুচখিহার 
জেপা ৭ পূব পাকিস্তানের রপুবু জেল।, পশ্চিমে দাঞ্জিলি' 
জেলা ৪ পণ পাকিস্তানের অশবিশেষ এব" পৃথে 
আমাম। জেপাধ ছুইটি ম্বুমা, শর বা জলপাই গুডি এখং 
আপিপুরদুয়ার। পপাহগুডি (কোতোয়ালি ), বাঞ্জগগর, 
ময়ন। গুডি, নাগরাকাটা, ধপগুড়ি, মাণ ও মাতীয়াপী- এই 
সা৩টি থানা পইযা সদ মহকুমা এবং আলিপুরছুয়ার, 
মাদারিহাট, খালাক্কাটা, কালচিনি ৪ বুমাবগ্রাম- এই 

পাচটি থান। লইয়া আপিপুবছুয়ার মহকুমা! গঠিত। শহরের 
ংখ্যা ২টি এবং গ্রামের সংখা! প্রায় ৭৭৬টি । 

জেপার আয়তন ৬৩৩৪ বর্গ কিপোমিটার (২৪০৭ 

বর্গ মাইল)। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিভাগের পূর্বে এই জেলার 
আয়তন ছিল ৭৯৫০৬ বর্গ কিলোমিটার (৩০৫ 
বর্গ মাইল), কিন্ধ দেশবিভাগের পণ দক্ষিণের কয়েকটি 
থান। পূর্ব পাকিস্তানের স্থিত যুক্ত হওয়ায় ইহার আয়তন 
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জলপাইগুড়ি 

কষিয়। গিয়াছে । জলপাইগুডি নামের উৎপত্তি সম্ভবতঃ 
জলপাই+ ফলের নাম হইতে হইয়াছে । এখানে স্থান'কে 
স্থানীয় ভাষায় “গুড়ি” বপা হয়। 

এক সময়ে এই জেলার অধিকাংশ কুচবিহার রাজ্যের 
অন্তর ছিল। ব্রিটিশ-শামনের পূর্বে ভুটিয়ারা ডুয়ার্স 
অঞ্চলকে কুচবিহার হুইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। দেয় কিন্ধ 
১৮৬৫ গ্রীষ্টাঝে ইহ। ব্রিটিশদের দখলে আমে ('ডুয়ারা দ্র)। 
১৮৬৯ গ্রীষ্টাবখে সামান্য রদবরপের পর ইহ জলপাহগুডি 
জেলা নামে অভিহিত হুয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাবে দেশবিভাগের 
সময়ে এই জেলার দক্ষিণের কিয়দ্রংশ পুব পাকিস্তানের 
সহিত যুক্ত হইয়া বর্তমান দূপ পরিগ্রহ করিয়াছে | 

এই জেলাৰ একযাত্র উল্লেখযোগ্য পাহাডশ্রেণী 
সিঞুলা জেলার উত্তুর-পূৰ কোণে ভারত-ভুটান সীমান্তে 
অবস্থিত। ইহার উচ্চতা প্রায় ১৮৯৬ মিঠার (৬২২২ 
ফুট)। ইহার দক্ষিণে কয়েকটি সমান্তরাল পাহাডশ্রেণী 
বহিয়াছে। উহ।দের মধ্যে বল্সা-জয়ম্তী পাহাড়ই সমধিক 
উল্লেখযোগা । এই পাবত্য এলাকা ব্যতীত জেপাব 
অধিকাংশ অঞ্চপই নদীবাহিত পলিমাটির ছারা! সমুদ্ধ 
সমভূষি | উল্বাঞ্চলের মুন্তিকাতে কাকরের ভাগ বেশি 
হইপে৪ দর্শিণ অঞ্চলের মাটিতে বালুকণাই অধিক। 

এই জেলার মধা দিয়া অসংখ্য নদ-নদী প্রধাতি 
হইযাছে। উহাদের উত্পত্তিস্বল অধিকাণ'শই উত্তরের পবত। 
ইহাদের মধ্যে মহানন্দ। (মহানন্দা? জ), ভিস্তা (তিস্তা? দ্র) 
জলগাক] (জলঢাকা দ্র), তোরষা, ব্রায়ডাক, সংকোশ, 
করতোযা, মুজনাই, কাপজানি, দুছুইযা প্রভৃতি উল্লেখ- 
যোগ্য । পাবত্য নদী হিসাবে করলা, পিশ, গিশ, চেল, 
নেওড!) গদাধর, পাঙ্গ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 
বধাকালে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে এই সকল নদীতে 
প্রবল জলম্ষীতি দেখা দেয় ও ধন্যা4 দুধিপাকে প্রায় প্রতি 
বৎমরই চুর ক্ষয় ক্ষতি হয়। বধাকাপে জলের প্রবল স্বোতে 

বাহিত হুহয়! পাহাড়ী অঞ্চল হইতে প্রচুব শি, পাথর ও 
বালুকণা নীচে সমভূমিতে নদীর মধ্যে সঞ্চিত হইযা! চডাগ 
কটি করে। অধিকাংশ অঞ্চলেই নৌকা যাতায়াতের পক্ষে 
ইছারা প্রতিবন্ধক হয়। বর্ধাপ সময় ব্যতীত অন্য খতৃতে 
অনেক নদীতে অতি অল্প পরিমাণ জলই থাকে । 

জেলার বাৎমরিক গড় বুঠিপাত প্রায় ৫০০" মিলিমিটাব 
(২০০ ইঞ্চি )। শীতকাল প্রধানতঃ শুক থাকে, তবে 
কখনও কখনও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। এই জেলার 
সর্বোচ্চ গড় তাপ ৩২০ সেটিগ্রেড (৯০ ফারেনহাইট ) 
ও মর্বনিয় গড় উত্তাপ ১৭০ সেপ্টিগ্রেড (৬২* ফারেনহাইট )। 
এখানকার শতকালই মনোরম এবং স্বান্ত্যোপযোগী । 

জলপাইগুড়ি 

পাহাড় ও সমভূমির বিস্তীর্ণ বনরাজি এই অঞ্চলের 
আধিক সম্পদ বধিত করিয়াছে । বন্ভূষির আয়'তণ প্রায় 
১৭১৫ বর্গ কিলোমিটার (১৬২ বর্গ মাইল )। শাপ, 
শিমৃল প্রভৃতি গাছই প্রধান। বনজ সম্পদের মধ্যে পানা 
ধরনের কাঠ, মোম, মপূ, বাশ, বেত, জালানি কাঠ, €ষপি 
প্রভৃতি উল্লেখযোগা | নানা ধরণের কাঠ হইতে আসবাঁব- 
পত্র তৈয়ারি হয়। জলদাপাডার সরকারি সংরক্ষিত বনে 
জীবজসন্থ দেখিবার জন্য বত পর্যটকের সমাগম হয়। 

এই জেশার কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান, সরিষা, চা 
৪ তামাক প্রধান । তবে চাই স্বাধিক উল্লেখযোগা । 
১৯৫৪-৫৭ গ্রীষ্টাব্ধে ১৭৩৯৩ হেক্টর (9৩৪৯০৯ একর) 
ভূমিতে ধান, ১৪১৮৩ হেক্টর (৩৭৯৫৮ একর) ভূমিতে 

সরিষা, ২১৯২ হেক্টর (৭২৩০ একর) ভুদ্মিতে তামাক, 
২০২২ হেক্টুর (৫০৫৫ একক) ভূমিতে চা উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল। পশ্চিম ডুয়ার্গে প্রচুর পরিমাণে অশিি উৎকৃষ্ট 
তামাকের চাষ হয়। অন্যান্য কুষিজ ড্রবোর মপো ইক্ষু, 
তলবীঞ্জ, সুপারি, নানাবিধ ডাল, পাট ৪ সবঙ্জি 

উল্লেখযোগ্য । পাহাডী ন্মঞ্চলে প্রচুর কমলালেবুবু চাষ 
হয়। বঙ্গবিভাগের পর এই জেলার অনেক স্থানে বিশেষ 
করিয়! পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চলে পাটেব চাষ বহুল পরিমাণে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ধ হইয়াছে । এই জেলার নদ নদী কৃত্রিম 
জলসেচের বিশেষ সহায়ক । 

খনিজ সম্পদের মধ্যে চনা পাখরই সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগা। বল্সা-জযন্তী পাহাডে প্রচুর চুনা পাথরের 
সন্ধান পাওয়! গিয়াছে । ইহা ছাড়া কখলা, লৌহপিণ, 
তামা, গন্ধক প্রভৃতির৪ উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এখানকার চুনা পাথর পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শেঠ 
ঝাঁলয়া গণ্য হয়। পাবতা নদীগুলি হইতে রেলপথের জন্বা 
প্রচুর পরিমাণে পাথর ও মুভি রপ্তানি করা হয়। 

প্রধানত: চা-শিল্লের জন্যই জলপাইগুড়ি দেলার খ্যাতি 
(চ।দ্র)। মোট লোকসংখ্যার প্রা এক-তৃতীয়া'শ 
চা-শিল্পের উপর নিভরশীল। প্রায় একশন আশিটি চা- 
বাগান আছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পের মধো চট- 
কাপড়, সতী কাপড, রেশম-কাপড, তা ৩শ্ল্প, কাঠচেরাই 
কপ, আসবাবপত্র, প্রাইউড, ইঞ্জিনিয়ারিং কলকারখানা) 
নানা প্রকার খাছ্দ্রব্য, বাশ ও বেতের দ্রবা নির্মাণ, 
টাপিশিল্প ইত্যাদি প্রসিদ্ছ। প্রধানতঃ কণিকাভার 
সহিতহ এই জেপার ব্যবসায়-বাণিজোর সম্পক | চা, 
পাট, কা%, চুনা পাথর, তামাক প্রস্তুতি প্রধান রপ্তানি 
দ্রথ্য এবং চাল, বস্ত্র, যঞ্ধপাতি, টিন, আপানি তৈপ, কয়পা 
প্রভৃতি প্রধান আমধানি ভ্রব্য। 
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জলপাইগুড়ি 

পূর্ব দিকে ভুটান সীমান্তে অবস্থিত চামূচি ও বক্সার 
পথে ভুটানের সহিত বাণিজা চলে। জেলার মধা দিয়! 
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের শিপিগুডি গৌহাটি শাখাটি 
গিয়াছে । ইদানীণকালে তিস্তার উপর সেতুনির্মাণের 
ফলে শিলিগুডি হইতে ব্রডগেজ বেলপথ চালু হওয়ায় 
আপামের সহিত যোগাযোগের প্রভূত উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে । সামরিক গ্রক্ত্ব9 এই অঞ্চলের যোগাযোগ- 
ব্যবস্থার উন্নতির পক্ষে সহাযক হইযাঁছে। বাস্্বীয 
পরিবহন-সংস্থা-চাপিত যানবাহনের ছারা জেলাব প্রা 
সবত্রই যাতায়াতের স্থবাবস্বা আছে। 

১৯৬১ গ্রীপ্টাকজের আদমশুমার অন্রমারে এই জেলার 
মোট লোকসংখা!। ১৩৫৯২৯২। জপপাইগুডি জেলার 
অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ 
এই জেলায় বাস করে এব* লেপচা, ভুটিয়া, নেপালী, 
টোটে।, রাজবংশী, গাবে।, রাভা, মেচ্, ওরা ৪, মুগ্তা, 
স্াওতাল প্রতি নানা উপজাতি বাপ করে। দেশ- 
বিভাগের পর অনেক বাস্তহারা নর-নারী পূর্ব বঙ্গ ত্যাগ 
করিয়া এই জেলায় পুনবাসন পাভ করায় জনস-খ্যা পূর্েৰ 
কুলনায় হঠাৎ বৃদ্ধি পাইযাছে। ইহা ছাড়া চা শিল্পের 
প্রসার, সামরিক গুরুত্ব, যোগাযোগ-বাবস্থার সম্প্রসারণ 
গ্রভৃতিও ইদ্ানীংকাপে জনসখ্যাবুদ্ধির অন্যতম কারণ। 

পূর্বে ডূযার্প অঞ্চলে ম্যালেব্রিযা, কলেরা, আমাশয়, 
কাপাজর প্রভৃতি রোগের প্রাত্বভাব ছিপ কিন্ধু বর্তমানে 
নানাবিধ বাবস্থা অবলম্বনের ফলে এইসব রোগের বিস্তার 
বছলাংশে হ্রাম পাইয়াছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে 
হাসপাতাল, স্বাস্াকেন্দ্র, চিকিৎসাকেন্দ্র, মাতৃমঙ্গল, শিশু- 
কল্যাণ-কেন্দ্র এবং ভ্রাম/মাণ চিকিৎসা-সংস্থা আছে । 

১৪৬১ খ্রীষ্টাব্ষের 'মাদমশ্ডমার অন্সারে এই জেলার 
মোট শিক্ষিত নর-নারীর সখা! ২৬১২০১। উর 
বঙ্গের অন্যান্য জেপার অন্রপাতে এই জেলায় শিক্ষিতঠের 

হার সর্বাধিক। শিপিগুডি শহবের নিকটে ভণ্তধ 
বঙ্গ বিশ্ববিষ্তালয় স্থাপিত হইয়াছে । এই জেলায় ১টি 
ইঞ্রিনিযারিং কলেজ, ১টি পপিটেকনিক, ৩টি কলেজ, 
৩২টি উচ্চ বিগ্যালয়, ৫৫টি জুনিয়ার উচ্চ বিগ্যালয়, ১টি 
সিনিয়র বুনিয়াদী স্কুপ, ১টি সরকারি শিক্ষণ-শিক্ষায়তণ, 
২টি সরকারি চিকিংসা-শিক্ষালয়, ২টি শিল্প-বিছ্ভালয়, ৩টি 
টোপ, বা প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষায়তন, ২টি শিশু-শিক্ষায়তন, 
২৪টি খয়ক্ক-শিক্ষাকেন্দ্র এনং ২১টি সামাজিক শিক্ষাকেন্ত্র 
আছে। 

জেলার উল্লেখযোগ্য তীর্ঘস্বানের মধ্যে ময়নাগুডি 

থানার অন্তরুক্তি জল্লেশ্বরের মন্দির এবং দুর্গম পার্বত্য 

জলবায়ু 

অঞ্চলে মহাকালের মন্দিরই সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্যান্ত 
প্রসঙ্গ স্থানমমৃহের মধ্যে জপপাই গুড়ি শহর, আলিপুরছ্য়ার 
শহরের ১৬ কিলোমিটার (১* মাইল) উত্তর পূর্বে 
অবস্থিত মহাকালগুডির প্রাচীন গডের ধ্বংসাবশেষ, বঞ্জা 
সেনানিবাস, ধূপগুডি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার, ময়নাগুভিব 
মৃত্তি, শিকারপুরের প্রাচীন মন্দিবের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য । বক্সা সেনাণিবাম বর্তমানে তিব্বত্তী 
উদ্বাস্তদের আশ্রয়-শিবিরে পরিণত হইয়াছে। 

এই জেলাব অন্তণুক্তি অধিকাংশ চা-বাগানে এবং 
বড শহরে বিদ্যুতৎ্শক্তি সবববাহের ব্যবস্থা আছে। জেপার 
বিভিন্ন অঞ্চপে প্রায় শতাধিক উল্লেখযোগা হাটবাজার 
আছে। উল্লেখযোগা মেপার মধ্যে শিবরাত্রিতে জল্লেশ্বরের 
মেলা, মহাকাণে মেলা, জলপাই গুডি শহরের দিনবাজারে 
বিজয়া দশমীর মেলা, রাজবাভিতে মণসাপুজার মেল! 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

জপপাইণুভি জেলার প্রধান শহর জলপাই গুড়ি। 
ইহা ২৬*৩৭” উত্তর ও ৮৫*৪৩ পরে তিল্তা নদীর দক্ষিণ 
তীরে অবস্থিত। ১৮৮৫ খ্রাগ্াক্বে এখানে পৌরশাসন 
প্রতিষ্ঠিত হ্য়। ১৯৬১ খ্রীষ্টারেদ মাদমশ্ুমার অন্রসাবে 
ইহার লোকসংখ্যা ৪৮৭৩৮ জণ। বর্তমান আয়তন প্রায় 
৮ বগ কিলোমিচার (৩ * বশ মাইল )। 

দ্র &. 01010, 00515 1951 ৮65 3070৫1 : 
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এণ্লকুম'ব চত্রবী 

জলপ্রপাত নদী দ্র 

জলপ্লাবন বন্যা দ্র 

জলবায়ু নির্দিষ্ট স্থান-কাপলবিশেষে পৃথিবীর উপরিস্থিত 
বাষুয গুলের বহুক্ালব্যাপা সমহিগত মান প্রকৃত জলবামু 
নির্দেশ করে বলিয়া ইহ] অপগিবঙনশীল ১ কিন্তু যে কোনও 
এক নির্দিষ্ট স্থানের যে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের বাষু- 
মগ্চলের সাময়িক প্রতি এ স্বানের এ সময়ের আবহাওয়। 
নির্দেশ করে বপিয়া ইহ। সর্বদ1 পরিবর্তনশীল । বায়ুমণ্ডলের 
উষ্ণভা, চাপ, গতি বা নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহ, মেঘ, বৃষ্টি, 
আর্রতা, স্বাণীয় অক্ষাংশ, সমুদ্র হইতে স্থানের দূরত্ব ও 
সমুদ্রমোত জগবাযু নিয়ন্থণ করে। এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানের জলবামু এক নয়। 

স্থানের অবস্থান, সমুদ্র হইতে দুরত্ব, সমুদ্রতল হইতে 
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জলবাযু 

উচ্চতা, শিলাগঠন ও বানুপ্রধাহ সৌর তাপের বিশিম্নভাবে 
রূপান্তর ঘটা । শয একটি জলন্ত তাখকাবিশ্ষ, হহ। শুনতে 
সর্ব দিকে তাপ বিকিরণ করে। অবস্থানের জন্য পৃথিবীর 
খিশিন্ন স্থানের উষ্ণ্াব তাবতমা পক্ষিত হয। পুখিবী 9 
শযের মধ্য দৃক্ৰ বৎ্সপব্যাপা সমান না থাকায় পৃথিবী- 
পৃষ্ঠের উদ্ত1 সবর এক থাকে ন]। কর্ব হততে পাখবীর 
সবাপেক্ষা কম দরৃত্ব ১ জাগমারি এপ” সবাপেক্ষা বেশি 
দুরত্ব ১ জুলাই 'ারিখে ঘটি৭ থাকে । পৃথিবীর উত্তর- 
দন্দিণ খ্যাপ মেখবেখা বা অক্গরেখা কক্ষমমতলের সহিত 
৬৬২ ডিগ্রি কোণ কর্রিখা স্থির ধবনক্ষবের অতিথী হহগ্া 
একহ দিকে অব্দাই হেবিগা আছে এবং পৃথিবী এহ 
বপ্কাতে থাকিয়া হুখকে বুশাভাস পথে হদশিণ 
কবিতন্ছে, সুয “হ বুন্বাভাস বা উপরুল্তের এক নডিতে 
অবস্থিত। যলে উপর এ দর্িণ গোলাধে ধিবাগাধি ও 
সৌব তাপেব ঠাস বুদ্ধি এবং ধউপরিব ঠন ঘটিথা থাকে 
(ঝ৩১” দ্)। ধাশণ গোলার্ধে ধতপধায উর গোলাধের 
মঙ্হ, তবে খঞকাপ ঠিক বিপণী এ অথাহ উত্তর গোণার্বে 
খখন শীঠন্দল দাশণ গোলার্ধে তখন গ্রাম্মকাশ। সরশ্মি 

সুরোদমের পুরে এ শ্যাপ্ের পরে বিতিনন বাধুশ্তবে পরি, 
পোশওঙ ইন্ধাব খলে ননবা]সুক্মভাবে আাব* হব। 

স্বাননিকেবে সন্ধি খা কত ঘন্টা ভাণ বিকিদন বরে 
তাহা টৈঙ্গাঁণকগণ জশখা!]র হলনাধ ্থিধরুশ্ি ঘা 
হিসাণে গন কবেন। 

পুথি] *ল ও বাস্তবের বো প্রতিঞিযার ফলে ইহাদেখ 
মণে। সৌর শাপের শ।পাণ প্রদান হয়। হহা জশবাণু সম্বন্ধে 
এনটি খুদ্চত | পপ যে জনও বিকিরণ করে 
“তার আনেক শনহ দেখ ও জশীয বাম্প অপহরণ করে 

এব” পরবে মানার তাহার নেক অগকাহ পুখিবীর উপর 
আসি পদে, “হছবপে পশীর তাপযানাব ৪] 
বর্ষিত হঘ। এ সবল কানে এব শুখিবীপ আহিক 
গতি বা আব*ন ও বাধিক গা বা ক্ুযুপাকএচশের পণ 
কয়েকটি বাপুতাতের ক্রি হয এক শিখরোখা অক 
উষ্ণভাব বুগি ৫ সেক অঞ্চলে উঠার হাল পারনাশিত 
হথ। পূশিবীর ঘণশেখ খপো নব কবেখাৰ শান্কবণব, পাস্টীয 
অঞ্চলে ডন্চ চাপ ও ৩2শাবে বা।প্রবাহ) শা ঠশতোন। 
অঞ্চলে পশ্চিমা গাম ও ঠুদ্্রা এধলে মের পবা? ইত্যাদি 
যে বাধুপ্রবাহের স্ষ্টি হহ্যাছে, গতিথিজশন অগুযাযী 
তাহা অবশ্যভাবী। এইগুণি উও্ধ ও দন্সিণ গোপার্ধের 
নিয়ত বাধু। শিষত বানুপ্রবাহ (আযন বাশু বা বাণিন্য- 
বাধু, প্রত্যাযন বাধু বা পশ্চিমাবামু, মের পৰাহ ), সামণিক 
বাধু (স্থপ-বাধু, সমুদ্র-থাযু, মৌন্মী বাধু,) আকম্মিক 

ভা ৩1৬১ 

জলবাধু 

খাধু (ঘূর্ণবাত ও প্রভীপ ঘর্ণবাত, কাপবৈশাশী, আশ্বিনের 
ঝড, টাহফুণ, হারিকেন, ১নেডো ইত্যাদি বামুপ্রবাহ ) বুষ্টু- 
পাতের পার্থকা ঘটাষ, সেওরন্য মাঞ্চলিক এব" স্বানীর 
জলবাণুধ তাপ হম্য খটিমা াকে। সমদ্রের নিকটনগ্র 
স্বানসমূহে অন্ষরেখার অচ্পাতে গড তাপমাহা কম হয় 
এখ* বঞ্ুরতা অগ্সারে বৃষ্টিপাতের শাপ মোর জন্য জলবাধু 
ও উঠার বিশে ভাররতমা দেখ। যায। সাদারনতঃ 
গ্রীষ্মম গলে পন দিক তইতে পৰবাধুপ্রবাহ 5 নাঠিনতোফ- 
গুলে পশ্চিম দিক হইতে পশ্চিমা বাতুপ্রবণাহ দেখা যায। 

ইহাদের গভিপথে পাঠাড পবৰত থাকিছল প্রতিবাত ঢালে 
বুষ্টিপাত বেশি ও অগ্ুবা 5 ঢালে বু্টিপাহ খুবই কম হঘ। 
এজগ্য গ্রীশ্মম গুলে পশ্চিমে ও নািশাহোষণ্ম ধলে পর্বে 
মপভুমিব হি হইযাছে। জপবাধুব উপর মহাদেশ ও 
সমুদদ্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয । সেহবপ হ্বাশীষ প্রাঞ্কতিক 
৪ ভৌগোলিক বৈশিষ্টাও জলবানুকে প্রভাবান্বিত কবে। 
ইদ বা অন্ন্দপ জপাশগ এব” নদ নদীও স্বান'খ বা 'আধলিক 
জবা]ব বৈশিষ্ট্য শট করে। সাধারণ উদ্দিল ও মানুষের 
িথাবলাণও জলবাদুর তাবতমা খ"্র, বুঙক্গ কাটয়া 

উপনিবেশ স্বাপন করা, কা-কারখান। স্বাণন কবা ইত্যাদি 

জলখাযুএ তাধনম্য খাব বর্শিমা এইপগুলি জলবামু সঙগ্ধে 
অ্বক্ম গবেধশার বিচাধ বিষ । রুক্ষ রোপণ করিলে বানুক 
আদ্রতা বৃদ্ধি পায এবং বৃক্ষ ছেদন কৰিলে এ আদ্রতার 
মাথা ত্রান পাইখা বাখু 'মপেক্ষাকৃত শুষ্ক হইব! ফায। 
সাধাবশতঃ মায়ের গবনকাণে যে কোন৭ নিদিষ্ট 
স্থানের জপবামুর বিশেষ পাকা দেখা যাষ না, কিন্ত ব€ু 
পানে পুথিবীর অন্ম হঈনাব ল্িঠ় কাল পরে বান 
গ্রীঙ্ঘম লে, মেরদেশব ললবাধু শিগুমাণ ছিল, ইস্বজানিক- 
গণ হাহাব প্রখাণ সংগ্রত কবিশাছেন । তাহারা বলেন, 
'ইরূপ বুভ২ পবিবতন পৃথিবীর কঙ্গপণের পরিব্তন, 

অঙ্গের পর্িবতন কিতবা স্বণভাগ ও সমুদেব অবস্থান, 
মাযতণ বা আকাবের পবিখওপেব ধল। 

কোন দেশের উষ্ণতা, ব [্িবাহেধ গতি ও বৃষ্ি- 
পাতের গঙগঞডতাব অবস্থাঞ্যাষী জ নবাধুকে £খাননঃ [শন 
লাগে গাগ কণা যাথ, যখা মংখদেশাব। সামদেক ৪ উপকৃল- 
গত জবপা]ু। আঞ্চলিক জলবাঘু বাসমঞ্লের গতিবিধধর 
উপব দি” করে । আঞ্চলিক জ্লবাখুকে নিন্পিধিতভাবে 
তাগ কণা যাষ, যথা নিরক্ষীয় উষ্ণ 9 আর, উদ- 
মঞ্চলীয বা স্ুদানী, মৌন্ুমী, উষ্ণ মহদেশীব, নাশিতোষ 
মকদেশব, ভূমধ্যসাগবীয়, উফ্তব নাতিশীতোষ্ণ সামৃ্িক, 
ন্বধিকশীতযুক্ত মহাধেশীষ, আধক তর-শী ওযু নাতি তো, 
মেঞ্চদেশায় ও পাবত্য। 
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এজ্ণবাদীহ চট্ট পাধা।য 

জলবিদ্যুৎ জলশক্ডিব সাহায্যে উত্ণাদিত বিদ্াতশক্তি 
'জপবিছ্াৎ (হাইড়ো ইশেকট্রিসিটি ) নামে পবিচিভ। 
উচ্চস্কানে আবদ্ধ জল মাধ্যাকর্ণ শন্তিতে নীচে নামে। 

সেই শক্তিব ছ|র1 টাপ্ধাইন অথবা পেন্টন চাকা ঘুবানে! 
হয়। 

দাজিলিং প্র১ স্তানে ক্ষু্রাযান্ন জপবিছু।ৎ কেন্দ্রে 
বাধনার জন একটি উচ্চ স্থানে স্থাপিত কিম অনাশষে 
মজুত করা হয়। সেখান হইচেচ পেনস্ট ₹ নলের মাধামে 
উচ্চ চাপে দশ নামিযা শীচে পেস্টন চাকা, অথণা টানবাইন 
ও জেনারেটর খবাশ। শৈনিলাশে না হাবিক হদেখ (তাশ”) 
জলই বাব্শরত হথ। কিন্ত সবর এইবপ জলাশয়ের জদ্য 
স্বাভাবিক উচ্ণ স্থান পাণ্যাযাৰ ণা। অনেক পদ বহমধের 
মান কষেক মাপ গ্রচুণ জল বহন করিধা সমুদে চানে। £ভ- 
সব নদীব প)ব জপসম্প্দ মবসচখ হইতে শা দফা, পাবত্য 
অংশে বাধ নির্যাণ কবিষা প্রহিম উচ্চ দপাধাব হগ্টি কবা 
হয়। করিম জনাধাদের জল বাবহাবেখ পুণে পশিনিবোধক' 
ব্যবস্থার সাহাযে, এডি, বালি, মাট প্রহা্হ হইতে মুক্ু 
করিতে হয যাছ।তে যন্পাতির ক্ষতি না হয়। পেনম্ক 
নসের সাহাযো সেই পর্চ্গিত জপ নীচে শপে ঘাটিতে 
(পাওয়ার স্টেশন) নাত হইয়া টব্বাইল খুরায়। কোনও 
কোণ ক্ষেতে পেশস্টকে পুচাপে জল ঢকাহ তে বহু বাষে 

পাহান্ডে হডঞ্গ কাটিতে হুখ। পেনস্টক ১ মাইন টি ৭| 
২ মাইল ধার্ঘ হয়। সাধাধণ৩ প্ুচ& ঢা সহা কলিবার 

ক্ষম ডাবিশিই মঞ্জু লৌ€পাত দিখা পেনস্টক নিধি ন হম । 
দীর্ঘ যাত্রাপথে মালে মাঝে পেপস্টককে নোদবা বণা 

হয়) যাহা পাহাডের সাতদেশ হইতে অভ্যন্কবহগ অপ 

চাপে, উঠিযা না পচুড, অগবা বাকিষা শাযাষ। জশেব 
সহিত বাধু মিত্রিত খাকে। পেনন্তকেব দীপ যাতাপণে, 
জল্রে চাপের ভার মো, মেই বাপু পক হহযধা জমা হথ 

এবং জলপ্রবাঙ্জে বাধা & করে। হহাপ প্রতিবিধনের 
দেশে এবং মাঁঝে মাঝে বাঘৃূনককাশের জ্ পেনস্টকে 
'এয়াব-ভাল্ৰ” লাগানো থাকে । শ্ভি ঘাটিতে পেনষ্টকের 
মুখ এঞ্মশঃ সকীর্ণ করিয়া জেনাপ্েটরের সহিত এক 
ধুবে' (আ্যাক্সল্) লাগানে| পেল্টনচঞ । পেল্টণ হুইল ) 
অথবা টার্বাইনেব প্রকোষ্টে প্রবিষ্ঠ করানে| হয়। এইরূপে 
উচ্চ চাপে জল চাকা দুধাইয়া জলবিছাৎ উত্পাদন করে। 

শক্তি-খব'টিতে উচ্চ চাঁপেই (হাই ভোপ্টেজ) বিদ্বাৎ 

জলবিদ্যুৎ 

উৎপাদিত হয। বহু দুরে পাগাইবার ব্যক্-মণকোচের 
তাগিদে ট্রান্সফ্ব্খাবের সাহায্যে বিদ্যুতের চাপ উচ্চতর 
৩৩০০০ ভোট বা আরও বেশি করা ইয়। সাধারণতঃ 
৪৪০ ভোন্ট বা ২১৯০ ভোণ্টে বিছ্বাতের ব্যবহার হয় এবং 
সেইনন্য বাবহাবের উপযোগী করিতে আবার ট্রীন্সফর্মারের 
সশাহাযো বিছ্বাতেব চাপ নামাইযা পইতে হয। 

শাপতবর্ষে প্রথম ১৮৯) খ্রীষ্টাব্দে ধ(জিপিং-এ জলবিছ্বাৎ 
উত্পাদনের ব্যবস্থ। হইখাঞছিল। পরবর্তী যুগে নার 
খাতে আভাআডি ধাধ বাধিষ| কাবেবী, নম্দা, উল 
প্রভৃতি জলবিছ্যুৎ পরিকমনাএপি ক্ূপাধিত হয। বোহ্বাই 
অঞ্চলে বৃষ্টির জল বাধেব আডালে সঞ্চিত করিয়া প্রথমে 
জশখিছ্যৎ্ডত্পাদন পবিকগনাব কৃতিত্ব টা] কোম্পানিব | 
স্বাধীন ভাবতে পথমুখী নদী-পপিকপ্পনার মাধ্যমে বিগত 
পনব বৎসরে বিছা স্টৎপাধন ন্থপুণ বুদি। পাইযাছে। 
দযোদব উপ াকা-পবিকপন।কিছ্গ াপবিদ্ব/ধাউত্পাদনই 
গ্রধান 'ম শ গ্রহণ করিযাছে। 

নিশ্নের শালিকাষ ভাবছে পান গ্রধান শশবিদ্বাৎ- 
কেন্দওশিব সঙ্সিপ বিবিধণ, সবথান প উৎপন্ন নিদ্যুৎশপ্চির 
পরিমাণ (কশে ধ্যাটের ছিসাবে দেন্ণা হই]: 
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চতর্থ পঞ্চবাধিকী পরিকণনার শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ধে 

বিছা উত্পাদনের মোট শক্ষা স্থির হইয়াছে ২০০ নর্ 

কিলোণযাট। পৃথিবীণ্ঠে আজ পর্ধস্ত প্রায় ৮ কোটি কিলো- 
৪য়ট ক্লবিদ্াযং-শক্তি উত্পাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে । 

ইহার প্রধান কতা মামেরিকার যুক্ত ও সোভিখেত 
পান্। “জলশক্তি? দ্র। 

বপিল ভঙাচ।ধ 
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জপযান 

জলযান গাছের গুডি ধুঁদিয়া যে জপলযান প্রপ্তত হহ৩ 
তাহাই পৃথিবীর আদিমতভম জপযান। পরে নান রকম 
পশ্তর চর্য ছানাও জশ্যানের বহিবাচ্ছাদন নিঙাণ করা 
হইত। ধীবে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে পাপঙ্োলা জাহাজ । 
ব্যাশিলন, মিশর, চীন ৪ ভারতের পাপনোলা জাহাগ্গুলি 
খিশেষ উন্নত ছিপ। 

বাশ্প চালিত ইঞ্জিনের আবিদ্ধার এব" অবযব গঠনে 
ইস্পাতের বাবহাধছেভ় জপযানের বিশেষ পবিবঙন সাবিত 
হয়। এঞ্মশঃ জণখানচাপনে টাব্খাহন (গাববাহন? দ), 
ভিজেশ ইঞ্জিন এবং পাধ্মাণশিক শক্তির অভ্যুদ্য 
ঘটয়াছে । 

বিভিন্ন গ্রগোজনে পুথিবীর সবত্র নানা একম লশযান 
গরঙাক করা যাম। 

প্রমোদযাণ, সক্ার্ন ণদীপথে খা শত জপান্যে 
যেমণ ন্বদাঞ্চতিব দাডটানা বা পালতোণা নৌকা দেখা 
যায, মন সমুদ্রে মোটরচাশিঠ অথবা পাণাতোলা 
প্রমোদযান শি মহীব দনপ্িষি। 

খঙ্শ্যযাণ: বিতিন গলাশযষে মাঘ ধপাব গণ্য 

বিভিন্ন প্রকাব মখঠযানের পণোজন হঘ। পুখিণীর 
জনম-খ্য বাধ পাহপাব অঙ্গে সঙ্গে গা ধবাব ক্ষেত 
ঞ্মেই প্ুসাপি* হহত্ছে খন সেহসঙ্গে মাছধরা শাহাঁনেব 
স 1, আকা 5 ৪ আমন এব গতিবেগ ল্ধিত হহণ্ছে ও 

কেণণা দীদপণহেত যানা ।বেহ মাত সংরক্ষণের প্াবস্থা 
অবলগ্বনেব প্রণোজন হব। 

বাশি শাপো 2: অপেল্সাঞ্ত অল বাধে মাপশন 

এব যাশীপ পগ্রিপহনে বাণিহাপে।5 বাব্হাৰ কলা হদ। 
মালবাহা ও যাণী ঠাহালের যাকামাঝি থে শ্রেণীর জপযান 
অপূণা দেখ! যায, তাহাকে মিশ্র জাহাজ বলে। £ই 
জাহাণচ্ুলিতত যেন যথেষ্ট পাবমাশে মা চালান দেগথা 

যায়, ত৩মণইহ আবার বগছুসখ্যক যালী ৪ দেশ বিদেশে 
পরিভ্রমণ করিতে পাবে। 

সাধারণ”: মাপপাহী জলঘাণগুশি পরণিদিষ্ট খিশেন 
এক গমনপথে চলা৯ল কবে । অধিকাংশ আবুনিক মাণশাহী 
জাহাজেব শিন্ষ ভাখ্োভ্োশন যদ্ধ থাকে । ফল অথবা 
অপরাপর সহজে পচনশণ খন্ত পরিবহনের জন্য জলযানেব 
খোপ শীতাতপনিয়গ্রিত হইযা থাকে । মালবাহী জাহাজেব 
চালনায় সমুদয খণচ বিশ্লেষণ করিলে দেখা মাষ যে, 
শতকরা পঞ্চানন ভাগ খন্দর, মাল খালাস ও গ্রহণ অথবা 

গুদামজাত করা ইত্যাদিতে, পচিশ ভাগ নাবিকদেব 
মাহিণ। বাখদ এবং বিশ ভাগ ইঞ্চিনের জালাণি ইত্যাদিতে 
ব্যয় হয। এই বায়ভার হ্রাসের নিমিত্ত অধুনা! আধার- 

জপযান 

জাহ।জ অর্থাৎ কেখপমা«ধ আধাবের সাহায্যে মাল চালান 

দিবার ব্যন্া প্রবঙন করা হইতেছে । 
€ঠপবাহক জানের সমগ্র তৈসাধার শব্ধ কু 

প্রকোষ্ঠে বিহক্ত কব। হয় এব লাহাজের ইঞ্জিন ৪ 

কি কেবিন সাধাবশ৩: প্যানের পণ্চাদেশে "অবস্থিত 
থাকে । মহাসাগবাথ ঠ৩পবাহক নাহাৎ গুলি বখদবের হায় 
নব্বহ ভাগ সমম সদুদ্রেই অিবাহিত করে। তপবাহক 
জলনানের আমতন ঞমেহ বুদ্ধি পাহইতছে। 

সবক|ল্ই পৃথিবীর স্বন্ত্র হাণছাহাত সবাপেক্সা 
আকরণায় জলযান | যালঙলাশাজ কেবল ঘালাপরিবহনে 

খাবতত হব না) আন্তর্জাতিক পাশিজ্যে ইহাকে জা ওীৰ 
সম্মানের প্রতীক হিসাবেও গণনা কথা হখ | বিশেষ উ-পখ- 
খোগা এহ থে, শা্ঞা। তক জলদেশে জা শখ সন্ম নস্চক 
তাগ্টতবে এমন লোন ও জলযান নাহ । পূর্দবার হম 
যানীজাহাণ ব্রিটেনের বুল এলিজাবেখ (৮৬৬৭২ চন) 
এব সবাপেক্ষ। ঘর ঙগামা জাহাজ দুল পাঠের হউঙশাহটেড 
স্টেস (খশ্টাথ ৭০ কিলো মিগাবের বেশ 01 ১৯৫৮ 

বাব হহ১৩ গঢুশাঞ্টিক পাবাপারের জন্য উঢোজাহানের 
যাস খ্যা যদি নৌধালি অপেগ্না এমেহ বু্ি পাইনেছে) 
৩থাপি এ কণা ১নে করিবার কোনও কাখণ নাই যে, 
যাএীনা5৭ অধুলু তধিষ়াতে অনাণ্ ক হইঘা পডিবে। 
য শীপাহ॥জপ গাপাম ৪ গচ্ছিপা ফ্ত্রাজ্ণিত 
বিশেষ মতিজতা ধোন 5 কালেই আকাশপথে পূরণ করা 
সভ+ ভবে না। 

মুক্যান নৌওছেব শিঠিহ £ *)এ অথবা পরে 
শবে নবোদিত মকল জলহানকে যুদযান ন'গে অভিহিত 
ক হয। বিশেষ কদেকটি জলফানেব নাম হহতেছে। - 
বিশনবাগছক বণঠরী। তাকী ব্ণাহা হাশক। গামা 

পণপোত। শাহান্ধবসী পো সগন্পো ত পিডেন 

উবোশাহ'ন ('ডুবোজাহাল দু, মাইন সক্কাণী পোত 
হত্যার্দ | ফান সবদা বহুবিধ নে চাশন) অবস্থানস্থল 
শিশধপ ও জাঞ্মণা দক ফপা *ব ছা স্ুসশিত বর। 
হখ। সুক্যানেব সাহাধা।ে শিঃলা মাশবাহক অনা 

রসদযোগানবারী এর মেবামছেণ লগত ব্যবগত জলযাণগুলি 
বাগাএবেশাকে। 

উপরে ৬নিখিত জপ্মান বাত ত বিশে ক্রিধাকলাপের 
পণ্য কষেকট স্বওন্ব জলযাণ্র নাুমালেখ করা যায বর 
ভাঙা, বসা সি বা সমুংগতে টেণলণাফের হার (কেবল, 
ড)স্থাপশকাবী জপযান, শ্র্যান, শাতবোকোলনকারী, 
গুণটানা1! অখব মাটিতোশাব কাজে বাবহৃ৩ জল্যান, 
পরিমাপক কিংবা খেয়া *রী, অগ্রিশীন্ধাপক পো» 

এব 

৪৮৩ 



জলরঙ 

পাইলটপোও ইত্যাদি । নির্মাণ কৌশলে যে ছুইটি অভিনব 
দ্রঙগামী জশযাচনর ব্যবহার ক্রমেই বাডযা ১লিতেছে, 
তাহাদের শাম হইতেছে হাইড্রাফযষেশ বোট বা হোভাৰ্ 

ক্র্যাফ্ট বা পক্ষবাহক এবং ঝুঁলস্থ জশযান। বওমানে 
পৃথিবীর বহু স্থানে যাত্রীবাহী পোঙ হিসাবে পক্ষবাহক জপ- 
যান উড়োজাহাজের সহি৩ সাফনলাজনক তাবে গতিযোগিহা 
করিতেছে । বিশেষ এক গঞ্িবেগ অজনের পর এই জল- 
যানটি জল হই উঠিযা মাসে এবং কেবপমান জলযানেব 
পাখা'ট জশেব নীচে অবস্থান কবে। হোভাশপাফ্ট বা 
ঝুপস্ত জশ্যান কয়েক বৎসর পুবে ব্রিটেনে আবিষ্কৃত হয, 
শীচের দিকে হাদ্য| পাম্পের বাবস্থা থাকায এই হশযানটি 
মাটি বা জলের কয়েক মেগ্টমিচাব উদ্রবেথাকিয] যাতাষাত 
করে। এই জনল্যানটি উভচর, সেইনগ্ভ অনেকে এই 
যানটিকে পপযাঁন বলিতে অন্বীকার ধবেন। ওবেনুশস্ত 
জপযান চলাচলের সময ৮০ আওয়াজ করে বশিষা 
এখন ৪ তেমন জনাপ্রয হহয়া “হে নাই । 

্বাধীন শালাচ্ডবু পর অন্তব এ" বহিব।ণিত্যে পরি- 
বহনের জন্য পণ্য বা আশাতী৩ প্রমাণে বুদ্ধি পাদ্ষায 
এব বৈদেশিক মুলা সঞ্চষেব ওন্বা ভাবত মবকাব পণাবাহ 
দপযাণের সথা। বুদ্ি করিতে মনস্থ কবিযাঙেন বটে, 
তবে এখন? ভাবশীথ জলযান বণছবাণিন্যে ভাব হীধ 
পণ্যের শতকরা পঁচিশ ভাগ মান বহন করে। 

ছা [0 000 ৮৭5 286 19550700774 02011511160 
(101) 01 91০61 161010176 51711১5, ৮ চা, 1959, 

৬৪1] 1[,91117261010, ০], ৩1811) 4141 127700005, 015, 

[-5, £1911210, 1997 

ল। মনা ভা] 

জলরঙ জশমিশ্রি* র9) যে র$ জলে দ্রবণায় । চিথ- 
রচণায় খাবহত পঞগঠিবিশেষ | একযাত্র বিশেষ বপনের 

নিমিত জমির উপর বাচা অমিত শুদ্ধ জপমিশ্রিত পডই 
বাবহার করা হয় (1০5০0080017), অন্য সব শেতে 

জলের সঙ্গে এও এব" বধ্ধণী আঠা খ্যবহাব কবা 
বিধেষ ১ কারণ তাহ] না হইলে রঙ ঝবিয়া যাষ, স্বাধী 
হয় শা। 

পৃথিবীর প্রাচীনতম চিহণ পঞ্ছতি বা উপকবণগুপির 
মধ্যে জলবও অন্যতম । আদিম গুহাবাসী প্রাগৈতিহাপিক 
চিন্নকরেরাও অনেক ক্ষেজে কাঠকয়শা খা হেমাটাইঢচ এব 
সঙ্গে জপরও ব্যবহার করিখাছেন। গ্রাচা দেশে পরম্পণা- 
গত চিত্রনির্মাণ-পদ্ধাতিতে জলবঙের প্রয়োগ দেখ। যায। 

ভারতরর্ষের পরম্পর[গত চিত্র-পদ্ধতিগুলিও শ্বভাবতঃই 

জলশক্তি 

জলরঙের উপর শি্পশীল। কিছু প্রাচীন ভারতীয় 
ভিন্তিচিত্রে শুদ্ধ জশবঙের প্রখোগ দেখা যায। তবে 
ভারতীয় জশব৪ পঞ্গতিতে ঘন জলএঙ ( টেস্পেরা, গুযাস ) 
-এব ব)বহাবই বাঠিসদধ।। পাশ্চাণ্ে।র জলবঙও পঞ্থতিতে 
স্বচ্ছ বা অধন্চ্ছ জবপ্ের বাখহাব দেখা যায়। 

তাবওবর্ধ, চীণ, জাপান বা পাথশ্তের প্রাচীন ও 
মখাযুগেব প্রাথ সব মহৎ চিরকর্মহ পরশে আকা। 

যোগশ খুগেবর শেব ভাগে ভারতে পাশ্চাধ্ধা সগদাগবদের 
আনাগোনার ধ্লে ভাব ঠীম ৪ পাশ্চান্টা চিতের আমপনি- 
রপ্পানি ঘট । "াহারই ফলে ভারতে? পাশ্চাও্য জপব৪- 
শৈলীর অন্তপ্রবেশ হয। শালাব কিছ কিছ পমাণ লখনৌ 
৪ পাঢনাব কম বা কাশাথাণের প৮ প্রহতিতে দেখতে 

পাওখা যাখ। 

ভারঙাখ শিলন-পবম্পা।র শব শাগণা [ব স১যে মাচাষ 
মস্নীদ্ণাথ আলা জী” তে চিন পচণাব পুনঃপ্র্ঠা 
ববিখা ভার শীখ চির আন্দোলন শুক কবেন।  চিহকনা) 

| 
পে নক 51111থ 

জলশক্তি পৃর্নণীন মাধকধণের 1৭5 ৬ন্ত জা 
যখন নীচে পানি * হস তখন 2511 চা গশিঠিত 
হণ। অল কা।”:£ অত্মনীয লে দ বাশিব মে বোন ও 
»রবে ভাশেব গা] কল দিকহ পন নভয। 

জল ব্ঠি*এঃনণ প্রমাগ গালে আপন হণ স্থপ 

শপ্ি (পোনন্িখ্যাশ তানি ) কাশনিত* (কাঙানটিক 

এপাজি ) পগিণ 5 হন ( জিশবিদ্ু হা দ)। 
নদী, শাল, নল ঠটিব মঝো গুপানি * জপেশ 

কাাগুলি মি শিববঞ্ছন্নতাবে অবস্থিত খাকে। শাহা 
হইশে ভটটি কণাম মোড শি প্িষাণে সমান হইবে। 

হঙাহ ব্গলর উপপাদ্ধা ( থিখোবেন )। পস্শগ্ি ব্যবহাবের 

সহি সশিঞ্ঠ পানা দ্ধ হযার* (ভাইডুলিক গ্রাবচাব্স ), 
ফখা পাবের আইস গেট, পাহণ বাতন, ভাণ্ব প্রতি ও 
ইধ যন্ত্রপাতি (পাম্প, ঢাব্বান প্রতি) শিমানের প্রথুণ্ডি 

বিগ্ভার বঞ্চপির উপপাগ্ধ গুযোজ্য । একটি নলের মধ্য 
পিয়া ৫৫ খু উচ্চে অবস্থিত শনধাবা হতে প্রতি ঘণ্টায় 
নিপচ্ছিন্ন তাবে যর্দি ৩৬০০ গ্যালন (৩৬০০ পা৬গু) 
জল নামে, তাহা হইলে প্রতি সেকেণ্ডে ১ গ্যাপন বা ১০ 
পাউঞ্ জল পামিখে এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৫৫ ১৫১০-5৫৫০ 
ক্রু) পাডগু 'কাজ' (৪ষর্ক) ছইবে। এই হারে কাজ হইলে, 
তাহাকে ১ অশ ক্ষমতা (হর্স পাওয়ার) বলে। এ 
জল নপের শিশ্ন প্রান্তে ম'্পগ্ন টাব্ধাইন-জেনারেটরকে 

৪৮৪ 



জলন্তস্ত 

যদি থুরাঁয়, তাহা হইলে ৭৪৬ ৪যাঁট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি 
উৎপাপ্রিত হয়। অবশ, নলের মশো « যগ্গের মবো ঘর্ষণ 
গ্রহততির বাধাখ পুশ কাজ পাণ্ষা থাষ না। গাশিভিক হিসাল 
অপেক্ষ। তাই বাশ্বন্সেনে কিছ অতিরিক জল অথবা 
জগের উচ্চতাব প্রয়োজন হয। আপের মোট পরিমাণ 
ও উচ্চতা] জাশ| থাকিলে এব, কি ভাবে তাহ প্রধাহি ৩ 

হইতেছে জান| থাকিপে, জণশন্চি কঠ অশ ক্ষমাত। 

উত্পাদন করিবে, হিসাব করিখা বাহিব করা যাষ। 

মচপাটর জলশিণ ভিমাব মন ক্মতাতে বাখা হম না, 
কিলো ওয়াদে পাখা হব । ১ কিশোন্যাও সাপ অশ্খ- 
গগমতার সমান । এইভাবে হিসাধ বিষ] বলা হইযাছে 

শাববা নাঙ্গাল পবিকরনাব জলশিখাৎ *ন্ি উতৎ্পাদনেখ 
পবিমাণ ৬ শক্গ কিলো দ্যাট । 

হিসাণ কাবণা দেখ গিযাছে, পুিবীতে ঘাস্ছথিক উপাধে 
বাধহাল্ধোগা জপশর্চিব মোট পবিগাণ প্রা ২০, 

কোট কিশোক ০1 কিন এখনও পধন্ত মাএ ৮ কোটি 
কিলো দ্খাও 2 9শর্দি বান্চারেব বাবা হতযাছে | ৩ন্মবো 

হারের আশ ভআাগামী ৪1৫ বন্সবেণ মব্যে হবে ২০০ 

গম্দ কিলো 5505 

মাযেতরিকা ও সো দেশ মত "মি অগ্রসব 

(77৯ « কৃপা, শ্যাম, ৫*শ) অপি ₹টি সবল প্রকার 
বসত শর্দিব আট পাবমাণে জলশাঞ্তব আশ আজও 
[৫১ *৩| শ। 

বব ৮৬1 1 

জঁলস্তস্তভু উ৭দণশীব সাগর, হাদ ৪ নদীর ৬শব ইহাপ 
2ছি| 5হাব টিনা ী প্রধানতঃ দিবি । প্রথমতঃ, 
জলশুপা চেখপণ্কব ঠপাদাশ হইতে ফাপেল আহতির 
মেখরাশি অনঙখশ কিবাব সমণ সমদহালশের স স্পশে 

আসিয়া দহ সকালিত কদে, ফশে জলস্ন্ের হট 

ইর। দিশীখওঃ জশা*গের উপর সখটং নিম্ন চাপের 
জণ্য 2 দশবাুব মাধ।মে হলবাবা কছেব শুই করিধা 
মেঘে বাহ ৩ হয। 

হিমা "বুম সবকাব 

জলাতঙ্ক ভাইরামঘটি-ন প্রাণঘা ৩ ব্যাধি । পাগলা কুকুর, 
বিডাল, নেকডে, শগাল, ত্যাম্পাযার বাছুড প্রক্তির 
লালায় এই ভাইনাস বঙ্মান | সাধারণন»ঃ ইহাদের দ'শ্নে 
এ ভাইরাস স্থস্থ গ্রাণীদেহে স এশমিত হয ও নাভতঙ্গকে 
আক্রমণ কবে। কোণন ক্ষতস্থানে পাগলা বুকুর, শৃগাল 
প্রতি পেহন কবিলেও «এ বোগেণ সংক্রমণ ঘটে। 

৪৮৫ 

জহরবরত 

কুকুবের জলাতঙহ্ রোগ দুই প্রকারের হইতে পাবে, 
১. উগ্র জশাতহ _ ইহা শুএপ্রটি উগ্ধন শবন্থাঘ় থাকে 
৪ যাহ] পায় শন কবে ২ মক জপাতক্ক _ ইহাতে 
পুকুবটি পিমাইযা পড়ে। উতয ন্ষেতেই কয়েক দিনের 

মধো মুতা হণ। অর্িকা শ সময়ে বোগটি হুচনায় উগ্র 
জলাতঙ্বপপে প্রকাশ পাষ এব মুর পুবে মুক জলাওছে 

পপিণও হম। জণশাঠঙ্ষ পোগগ্রস্ত প্রাণীর মগ্ডতিদ্ব বিশ্ষে 
প্রঞ্য়ায পরীক্ষা করিলে নানকোষের মধো এনেগ্রি বড়ি? 
নামক পদার্থ দেখা যায়। হাই জপাতঙ্কবোগ শির্ণয়ের 
সবোন্তম উপায় । 

পাগলা কুপুর কামডাইবার ১০ হইত ৭ দ্দিন পরবে 
বোগেব চি প্রকঢ হখ। কখন৭ কখন স" কমণের এক 

বৎসর পরে বোগ দেখ! দিতে পাবে । ক্ষনস্থানের ম্বীন্সি, 
জব, অযথা ভয, ক্রোধ খা উত্তেজনা, পেশীর বেধশাদাযক 
সকোচন ও প্রবল আক্ষেপ, শবদেহঠে আডষ্ত1, গলার 

পেশা সকোচনের বলে জশপানে 'অপামরা প্রতি উপসর্শ 
উলেখযোগ্য । পরবে পেশর শৈবিবা এ করশঞ্ির বিলুপ্রি 
ঘটে। সাধারণতঃ রোগের পক্ষণ প্রকাশ পাবার ৩ 
হইতে ৫ ধিন্রে মধোই মুভা ঘটে। 

লুহ পাপ্তব (১৮২২ ৯৫ শ্রী) জলান্ঙেবু গ্রতিবোধক 
টি? আনি্ফ্কার করেন | জলাঙহ বোগগ্রন্ত প্রাণা দংশন 
করিশে রোগ প্রত্্বাধেব জগ্ত £ই টিকার ইনজেকশন 
লইতে হয। কোনও বুঝুব পাগশা সন্দেহ হইলে তাহাকে 
ধরিযা বাথা কতবা * ১০ দিনের মধ্যে তাহাব মুত ঘটিলে 
নাহার মন্তিক্গে 'নেগ্রি বঙি? সন্ধে পগীম। কবিখ। রোশের 
বিয়ে নিশ্চিত হওয়া প্রযোজন। 

ক্মাখারমা ক 

জহ্রব্রত মধা যুগে গাজপুত বমখাগণ মুনলমান মাঞ্মণ- 
বাবীদের হন্থ হইতে শিজেদেএ সশীত্বরঙ্গার জগ অশ্সিতে 
আঙ্মবিমজন দিছেন । এইভাবে মুন্াবব্নের প্রুথাকে 
জহববুত বলা হহনত। খ্রীক্পূ্থ চতুর্থ শঙাকীতে গ্রীক বীব 
আলেকসানবের (আলেকজা গার ) তারও আখমশকানে 

ইহাব শগ্গরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ পায় যায় । ইহার আর 
এক পাচীন ছষ্টান্ত পাওয1 যাব সিদ্ধ দেশেব ইতিহাসে, 
মুসণ্ট ন সেনাপতি সিগদু বাজধানী 'মঞ্রদণ করেন 
(৭১২ শী)। যুগে রাজা দাহব নিহঙ হুন এব পানী 
অল বিক্রযে যুদ্ধ কবিখাও শজধানী রক্ষী করিতে 
অসমর্থ ইগযায় অন্যান্য মহিশাগণের সহিত সম্মান রক্ষার 
জন্য জপম্ত অগ্নিতে ঝাপ দিয়া প্রাণন্যাগ কবেন। 

রাজপুত কথা1-কাহিনী হইতে 'বীব রাজপুত" বমণীদের 



জাইরোস্কোপ 

জহরব্রত-পাপনের বু দষ্টান্ত পাওখা যাষ। কথিত আছে, 
আলাউদ্দীন খিশজীব হস্তে চিতোবেখ পন্ন আসন্ন দেখির। 
রাণী পদ্মিনী এবং অন্যান্য পুবনাবীগণ জহথরত অহ্ঠান 
কবেন। এইবপ বছ জহবএরতেব কাহিনী শাংতেখ ইতিহাসে 
পাওয়া যায়। 

দাগর্থবঞ্ধন দস 

জাইরোস্কেপ ( 0910500917৬ ) একটি বেগবান চঞ 

জাইরোঞ্জোপের মর্মহন। কোনও বিপকারী বপ না 
থাকিলে ইহার ঘূর্ণন ধেগ অগবিবতিঙ থাকা উচিত; 
কিন্ধ বিদ্লকাখী বশ গ্রক্ীতির মক্জাগ ওত) সুরা বিছু।ৎ 
ইত্াদিপ সাহাযো জাইবোক্ষোশ চালিত হ1। নানা 
প্রকার অব্লন্ধনের সাহমো জাতরোকোপেব অন্গদ ছটিব 
( আকঝ্িস) গতি লিখনি ত কবা হয় ও জাইবোক্ষোপকে 
(সঙ্গেপে জাইবেো) তিদঞকপ আখা। দেয়া হয়। 

ণমুক্ জাইরো? (ফি জাইবেো) ব অন্বদগু যে কান পণ দিকে 
ধৃবিতে পারে ১ পুথিবীর আবৰণ দারা নিশি ৩ জাইগোকে 
ভূ জাইবো? ( মার্থ লাইবো ) বলা খাম ইত্যাদি। 

বপনিগ্ভাব নিখম-উদ্ঠুত ছুইটি গুণ জাইপোন্ষোপকে 
করেকটি ক্ষে£ে আনান্ত কার্ধকণ যন্ধ কবিমা ভুশিধাঞে 
১, বেগে ঘৃণিত জাইবোক্কোপেব অন্ষধাণের দিক-পরিব তন 
'ত্তান্ত 'মায়াসসাধা ২. দর্দিণণ্খা অশদগ্ডকে বলপযোগে 
উপবশুখী কবিত্তে চেষ্টা করিলে উহা পু ৭ পশ্চিমমুখা 
হওয়ার প্রনৃন্তি দেখাহবে, অর্থাৎ "অক্ষ দ্চটিকে এক 
দিকে ঘুখাঠতে গেশে উই! বিশেষ আরও একটি দিকে 
খুরিয়] যাইবে ব। ছাঝিতে চাহিবে। 

উপ্ত গুণগুলির মধ্যে প্রগমটি হানের গতি স্ুশ্থিত 
(ন্েবল্) করে। উদাহরণষ্ফপ বলা গাব একটি চাক 
দাড করাই বাখিলে উহ খাটিতে পড়িখ শন কিন্ত অগ 
বেগের ধহিত গড়াহয়া দিলে উহ? গাব মাটিতে পডে না। 
ইহাই ছিচক্রধাণের (বাইসিব্ল্) স্থিত গতিব মৃণ। 
জাহাজ ও খিমানের গ ভন পক্ষাহির গাখিতে জাইবোক্গোপ 
সহায়তা করে। তাহাব কারণও উপ্ত ১ সখা গ্রণ। 

দ্বিতীয গুণটির সাহায্যে জাইরো ঘৃণিত বস্তুর ঘর্ণন- 
গতি মাপিয়। দিতে পারে) জাইরোকে কম্পাস হিসাবেও 
বাবহার করা যায় । 

ঘর্ণনবেগ সেকেন্ডে মহল বা দশ সহন্্ পরিমাণ না হইলে 
উচ্চশ্রেণীব জাঈবোক্ষোপিক ক্রিগা হয় না, ওনে দ্বিচব্ধাণে 
স্বস্থিত গতি হঈঙেই বুঝা! যাঘ যে অল্প বেগবিশিষ্ট ঘর্ণন- 
গতিতে৪ কিছু কিছু জাইবোক্কোপিক করিনা দেখা যায়। 
আহ্ছমানিক ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে জাইরোর প্রথম ব্যবহার হয়। 

জাকাত 

ঘৃণিত বস্তর জাইপোক্ষোপিক ক্রিা মাঝে মাঝে 
অস্থবিধাধ সঠিও করে। বিমানের শ্বাবতক চালক যন্্ের 
(প্রণেলার) জাইবোঞ্চেপিক পিখাহেতু বিমানটিকে 
উঠাইতে খ। নামাইতে গেলে বিমান আপনা হইতে দক্ষিণে 
বা বামে খশিয়া যায় । 

গগশবিভ।বী বন্দ/াপধ্যায 

জাইলোফো।ন খনঙ্গাতীয প্রাটীন অংগাত-য্ববিশেষ। 
পূব ইওবোপ, আফিকা এব" গশিনার কোন৪ কোনও 
দেশে বহু কাল হইতে প্রচপি 5। সাধাবধণঙ্ঃ দশটি এবং 
কখনও 'আধিকহিব সখাক ক্রম শিরদিই কাসথগড বৃহৎ হইতে 
এমিক ক্ষ্রাকাবে ঠান্ব উপব অন্িপিষ্ট থাকে । বাদক 
তাহাদে€ উপণ থুইটি কাঠিব আখাতে স্ববগ্রামেথ নান 
ধ্বশি ৯ কবেন। 

দি ।প[মাণ মুখাপান্যায 

জাকাত জাকাঠ শদ্দেণ অথ মাখাল পঙিনীকবণ এব, 

ধশনানেব ধনবতেধেণ পটিব শা বরণ | লাকা ঈসপামের 
চঙংণ ভিটি। কোরাশ শরণীতে নামাণ এব জাকাতেণ 

জণ্রা ভাগ? সমাণশাবে দের তইদাতত 1 হি্বীণ নবম 
সণ খুসলমাণদের টপ? জাঞ্চান্েল আশ যোজনা হম। 

স।সাণিক আ'বখকাী যান শীণ বা বাজছে খন মা কের 
নিকট ,কাশাণ শপীত শির্বাত 5 মান * অরুধমহ চাশ্যাম 

ভিসাবে এক বধ্মব মুচকি) চস এাশ ও অব 
খালিককে আহবপেনেলার বলা হা সাপের খাশায় 
আবশ্যক পাম বাদে যাহাণ শিক ৫২।০ ০শোল। বৌপ্য 
কিণা 91 তোলা শ্বা কিবা ২০৭ দেবচাম মলুত থাকে 
'ভাহাকে শহকবা ২২ াক। হিসাবে লাকাঙ দিতে 
হইীপে। বাণিজোব বন্ধ যাহাত হউক না কেন মাহ পে- 
গেস।ব হলে তাহাব জনা জাকাঠাতিত তইবে। পল 

মধ উট, গোরু ৪ ছাগচন্ধ জন্য জাকী। 5 দিতে ইখ। অন্ত 
কোনও পশুণ জাকাঠ দিতে তখন।। ধ্লাধকধছেত যে 
পশু গযোতন হখ তাহার জাকাত নাই । যদি দুগ্ধ কিবা 
বৎমেণ উদ্দেশো পন্থ পাপিত হখ এব" উহা] মাঠে ৮বিষ। 
খা "ভবে উহাব জাকাত পাগিবে, গৃহপাণিভ পশুদের 
খোরাকিণ জগ্ত বায করিশে জাকাত লাগেনা। উৎপন্ন 
ফসলেবণ নিধি পরিমাণ জাকাত দিতে হবখ। মুত্তিকার 
পিম্ন হহতে। প্রাপ্ ধনগতেবও জাকাত দিতে হয়। নিক্- 
পিখিত সাত ব্যঞ্চি জাকাত পাইবার অধিকারী--- ফকির 
( আবশ্টকীঘ প্জ যাহাব নাই এবং কাহা৭ও নিকট তিনি 
প্রার্থী নহেন ), মিস্কিন (অত্যন্ত দুঃস্থ), আমেল (রাজকীয় 

৪8৮৬ 



জাগ-গান 

কর্মচারী জাঁক।ত স"গ্রহ করিধা অভাবগ্রন্তদের মধ্যে বণ্টন 
করেন), মোকাচব (ক্রী্দান, যাহারা শিছেদের মুভিব 
জন্য জাকাঙ সগ্রত করে) খণগ্রপ্ত, 'আ।পাব পথে ব্ক্তি- 

বিশেষদে অর্ধাৎ গাজী বা ধমযে|দা, গরিব ছার প্রতি 
এবং নিঃম্ব পধটক | জাকাতের এ্রেছ *ম উদ্দেগ্ত মানবের 
ধনভাগ্ডারে সঞ্চি ধন যেন সবস্রের মানবের মধো 
ছড়াইয়। পড়ে এব" আতের সেবায় শিখোজি « হর। 

চধএ চোবঠশ 

জাগ-গান, জাগের গান অবুণা উত্তৰ বঙ্গে, এবদ] 
পূব বগেএ প্রচলিত নোকগা" পিশেন। কয়েকজনে 
মিলিয়া বাছিকালে গা । গান ববিব।ব আগে মুল গাষেন 
'জাগ? বলে, থা ণহ বলিষ! খেন শো তাদেন ঘুম তাচাত, 
তাহার পর সকপে যিশিশা গান দবে।  ণহ কারণে 
এব /অথবা খা গাগিশা গাণ্ধা হ। নঙ্গিখা £ই 
গাণগীতিব নাম হইদাছে শাগ গাণ। গানের বান এ 
ইল বাধাঞ্চতো রব পেমশীনা। পরে অগান্ত ব্ধগ আমিষা 

গিখাদ্দ | যেমপ ৫6৮ ৩নপীশা, অজ হাপ।বেপ্ বাভিশী, বিবিধ 
সামযিক ৪ দাঞ্চলিক খটন! হ খ্াধি। প্রণ ীলাদ গানে 
»[দ্ণিসের বাডাবাছডি মাছে । «হ পরনের গান নালা 
দেশে সদর দ আসামে একদা 'প্রামালী) শাদাল বা 
(মি নামে প্রসিগ টিপ । 

ধু যাাাবেখব তর্বপ্,। বিঙ্গপবেন মাগের গান, বঙ্গপুব 
সাহি শা পি ।ৎখপতিকাও হয ৪৪1 সখ্য, ১৩১৫ বঙ্গাধ, 
প্রিখরঞ্ন সেন, শ্রী কী শন শাগের খানা, সাহিতা 
পরিখৎ পনিকা, উনচহাবিশ ভাগ) ১১৩৯ বাদ ১ চঠম্মদ 
মনম্্র টান, 'কমষেকটি াগগানঠ, মাহি তা পবি।হ 
প৫কা, বি৯ঞাবিশ ভাগ) ১৩৪৩ নপাদ। 

১৭ন 

জাঠ দাতিবিশের | ভাগগণ ধৈত১ মহান আম, অসীম 
বীণঙ। এব, আামরিক শিখ জন্য বিখ্যাত | এাভাদের 

উৎপণ্তি বা প্রাচীন ইত্হাস সন্বদ্ধে বিতিনন উপচাসিকের 
বিভিন্ন মভ। জাঠগণ যাদন বশে ৮৫১ বলিখা দাবি বব । 
কিছ এসন্গন্ধে সঠিকঙাবে কোন ঠথ্য জনা সাধ না। 
তাহারা আখগানিস্তাণ হইতে মাণব পধদ বিভা ভুথতের 
নানা অঞ্চলে খাম বরে এব প্রধান তঃ রুবিখীবা | 

বিভিন্ন সমমে নানা স্বানে তাহাধের বে আইনি কীখ- 
কপাপে লিগ থাকার উত্বেখ পাণয়া! যাষ এখং ভাব ৭ 
মোগল সধকার অনেক ধিন পর্যন্ত তাহাদের দমন করিষা 
বাখিয়াছিণ। 

৭৮৭ 

জাঠ 

ইর্দদেবের গোড়া পর্যনীতির বিরন্ধে মোগল সামাজো 
ভষানক প্রতিঝিসা প্েখ। দেখ। বখুশামন ৭ অনাচার 
জর্জগ্রিত হইয়া ১৬৬৯ খ্রীষ্টাছে মথর| জেনায় জাঃগণ 
তিশপঙের জমিদার গোব্লাব নেঠাভ বিদ্োত করে। 
বিদ্ধ মোগল মরার শাহদেপ্ দমন করে এব 
গোনলাবে হন্যা বর্ষা ঠাঠার পখিবাবব্গকে ধহানুত্রিত 
কৰবে। 

কেক বত্মপ পরে রাজাপামের নেতুতে জাওগণ পুনরুা। 
বিদাত ইন। কিছু নিনিন শেখ পর্যন্ত মোশল বাহিশনএ 
হতে শিহত তন (১৬৮৮ শ্বী)। ভচ্চাব পারব শাা 
পাঁ*। ১ডামণের নেতে জাণগণ আরও এর্ডিশালীতস। 
৮ নি তাহাদের সামলিক এ পদ করেল এব, মোগশ 
মাছে বিন নে বালাকাছে প ভাষ লু) পাশ কবিদা 
আঃ স্থান কনেন। কিন্ধু ভাহাব অভ্ুচত্যায় 
এন এুন দুগ তোগণদের হঙ্ষে পতি হন্পায (১৭২২ শ্রী) 
ভাহাব ন্ঘা৫ক কার শিনষ্টত। 

ইহাপ্র পবে ঠাহাব শাহ বধনসিহ ভাহাত 
গ্পভি।প হন | কওনদ বাঞ্চশোণে এব কখন এ কিছু 
কিছ কমতাশা নী পরিবারের (বিশেখ৩ ১ $শার) সঙ্গে 
নৈবাহক সগগ্ধ স্বাণণ কবিতা টিনি ভাহাব জিবি 
বহেণ। জান্গণতে একি” ক)। এব তাহাদের সামনি 
শনি সুগঠিত কণা ঠহার্প কুতিখের পরিচাবন্দ | তানি 
এবন্পুর বাদে ভিওি স্বাপন। বখেন এব উ্াব 

আদ ওনও বরিত কবেন। ঠাখ সঃগ্র মশুবা ৪ আগ্রা 
০৮] হাব হধান হা 

১৭৫৬ এরা বক্নসি ভে মুভাব পরবে হাজার 
দহুলণ ক শ্ুর5মল বানা €শ। “পুণের বাজ।দেবু মলো 
[নি হিতনল শ্রে বাহশ। চা 2 খল হোত | না 

পিপন্দব মধ্যেন অতি শিপুন গার সহিত টিনি সঙ্গ কা। 
*বিচা পা বাঁবখাতছন এব ভীছার জমার ভরতপুক বাজা 
১াদাষ “আয়তন খব উচ্চ স্থান অধিবার কন্যা ছিল। 
তিনি শোলপণ, থেনণুবা, হাথকাস, আনাগড। ভটাও১।, 
মা) কোই তক) খলাথা শব মে যা) ৩৫16 2৩ তি 

অর্চন পাঁ2বাক্ছা হুল বরেশ। ১৭৬৩ গষ্টান্জে হাহার মৃত্যু 
হ্য। 

তাহাণ পুত্র জইণসিহ পঃচেতা শাসক হইলেও 
পরথঙ] কালে ধোগা শাসবের অভাবে এই বাজে) 
অধোগাঁ 5 হয «বং ইহাব শা ও আমন বংলা শে হাস 
পান। এই ছুবলতার সুযোগে ইত্রেঘগণ ইহার উপরে 
পুতাব বিস্তার করে। 

ম।বীশ্র"।ণ চে ধৃবা 



জাতক 

জাতক পাশি ভাষায় রচিত ন্থত্তপিটকান্তর্গত খুদ্দক- 
নিকায়ের দশম গ্রন্থ এবং প্রাচীন নবাঙ্গ-বিতাগের অন্যতম 
অঞ্গ 'জাঙক?। বৌদ্ধ সাহত্যে 'জাঙক" শ্টি এক 
বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। ইহার ছারা গৌতম বুদ্ধেব 
( বোখিসত্ব অবস্থাঘ) অতীত জন্ম জশ্মান্পবুত্তাপ্ত স্থচিত 
হয়। বৌদ্ধদের বিশ্বাস যি'ন বুদ্ধ হন, তাহাকে কোটি- 
কল্পকাল বুদ্ধাঙ্থুর থা বোধিসবৃ্ধপে জন্ম জন্মাস্তর-গ্রইণপৃৰক 
দান-শালাদি দশ-পাবমিতার পরাকাষ্ঠা পাত কবিখা চারত্রের 
চরমোত্কষ সাধন করিতে হয। এহভাবে বোখিসব 
বুদ্ধ হইবার ন্মধিকারখী হন এবং পরিশেষে পুণপ্রজ্ঞাসম্পন 
হইযা আঁভসমৃদ্ধ হন। জাতকের আখানগুলিতে বোধ- 
সবের ভিন্ন ভিন্ন জন্মের কথ! শিপিবদ্ধ আছে এই সমস্ত 
বোখিসবেব সন্বন্ধঘুন্ত আখদাযিকাধ বোধিসব্কে কথন? 
প্রধান পাক, কখনও খা কোণ9 খটনার পযবেক্ষক 

কিংবা কোনও গৌণ চরিরের ঠৃমিকাষ প্রদাশতি কথা 
হইখাছে। 

অধ্যাপক কৌমন্বোল  ( ম৪এ9911 ) সম্পাদিত 
জাতকথন্গ্রন।' নামক গ্রন্থে পঞ্চাঙ্গযুক্ত গন্ধ পথামাশ্ 

যে সমস্ত জাওক-কাহিণী দেখা যাব, এগুপি মূন জাতকেব 
প্রাচীন রূপ খলিখা ধণ। যায় না। এই কাহিশীসমূহ 
পরবতী কালে চিত হহযাছিল এবং 'গন্ধব স' নামক 
পালি গ্রন্থানয়াপী এই বিরাট 'জাতকথবঞনাব রচিত 
ছিপেন তাষাকাব আচাধ বুদ্ধঘোদ। তবে এহ গ্রন্থ 
বু্ধঘোষেব ( খ্াহায ৫ম শঠাবা ) লেখনী প্রহ্ছুত কিনা সে- 
সম্বন্ধে পপ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতো আছে । এই সনত্ত 

তর্ক-কাহিপার স্ুপ্রাচ।ণ রূপ দ্ীব মজ্যঝম স ণুদাধি 
নিকাধ্গ্রন্থে ও বিনখপিউকের অহাবগ্গ, গ্গপগ্গ প্রচ্তি 
গ্রন্থে হতন্ত ৩: খিগ্িপ্র অবস্থায় দেখিতে পাপযা যায়। 
এই নিদ্শনগ্ুঃলর কয়েকটিতে (বোধিসন্ব জি৩) পশুপক্ষা 

হক্রান্ত গল্প, পৌরাণিক কাহিনী, নীতিকগা প্রন্থতি৭ 
পরিশর্গিত হয় ও ষ্থা মহাবগ্গের দীঘঘুকমার কখ। 
চুগ্গের ঠিওিপ ব্রঙ্গচরিয়? গ্রহাত। স্মবার শিকামগ্র 
গুপির করেকটি শর্তে এমন কতকগুলি মাখ্যাখিকা 
পাওয়া যাখ যেখানে পু্ধেব সহিত আখ্যাণবণিত কোন ৪ 
এক প্রধান শায়কেব অভেদ গশন করা হইরাছে, 

যেমন দীঘনিকাধের কু ৪ মহাম্বদস্মন সুতন্তগথপি, 
মজ্ঝিম নিকাষের মখাদেব সন্ত ইঠ্যাদি। কিছু এহ সমন্ত 
কাহিনীর কোথাও বুদ্ধক্ণে কোনও প্রাণী বা জন্ণ সঙ্গে 
সনাক্ত করা হয় নাই। ইহাদের কষেকটি ব্য) গ্রা 
সংস্তই পর্ণার্গ জাহকে রূপাগ্চবিত হইয়! 'জাতকখনণার 
অন্তরূক্ত হইয়াছে । এইগুণিকে লাখারণওঃ “হুন্ন্ত-জাতক' 

জাতক 

আখা দেওয়া হইযা থাকে | কেহ কেহ অন্মান করেন যে 
প্রাচীন “নখাঙ্ষে'ব অস্থও্ঞ্ত 'জাতক? নামক অঙটি পিটক' 
গ্রস্থাধিতে উল্লিখিত জাতকাগ্ুক্প কাহিনীগুণিকেই 
লিদেশ কবে। 

বৌদ্ধশাস্থ্ে এ্লপপ্ি অনেকের মতে পিটকছুঞ্ 
থুদ্দকনিকশেব মে গ্র্থ জাতক শামে অঠিহি ত, তাহাতে 
কেখশ গাধাহ সংরক্ষিত আছে, গণন্ভঠাকার 'আখ্যানা-শ 

নাত । কিন্খ কেবসশাধ এই গাথার দ্বারা অনেক পমযে 
কোনও গলের মর বুঝতে গ| পারার জন্য গঞ্ে আখ্যান- 
বচণাব প্রয়োজন শ্বাকঙত হহশ এব গাথাব সঙ্গে সঙ্গে 
লোকের মুখে মুখে আখানকশি প্রচলিত হইথা 
আসিযাছুণ। এহতাবে 'জাতবথখবহণা এ উতৎপাও্ড এ 

ব্রম্বকাশ হহযাছিশ। আদম্মপুগ্তরীক? পামক মহাযান- 
সুর £ই [ব্ধথে কিছ কির গাশোব সন্পাত কবে।  এহ 

গ্রন্থ হহতে জানা খায় থে শগণাণ খুগ শাহাও শিহদেব 
আধকাবণত্দে বিপ্চেণা করিয়া খর, গা, পৌবাশক 
কাহণী কিবা পাঙকের শহাদ শা াপতিনতাবে ধম 
দেশণা কারন হহাতে স্পছু গ্রশামঘান হয় শে 

গেঁএম বু বয় ক হক শাল মাখ।াগ ব১না কাবয়া এব 
গ্রচশিত কথা ধাাহপার হারাম ধম কারিচন। 

তাহাও৭ শিবা প্রাশ্যগশণর্ যে সংহপ ওখান সব খন 

কারথ। ধরে ব্যাখ।। বা ছগার প1 10126 *ন ভাঙ্গা ৩ 

কোন৭ সন্দেহ নাভ | বহহাবে অনেক এখন শন 
কাঠণাব ডন হগখার জা। ঠক সদ হত ॥ পাঝিবাখি ও 

আকাব ধান করে| হাতা ও্রাব সখ্যা মঙ্দগৌ ০৮ 
সমস্ত ঠথা পাদথা পাব) ৬ তর এপ কিছু বিচ পাথ 1) 
শশয করা যার । চিনশিবেদা ন এক গাচীন ঠাগ এঙ্থে 
৫০০ হ[৩কের (পর জাতক ভান ) ৬তেখ আছে। 

চানাদশাণ পারবা খাহবেণের (খ্বাগ। মে শতাগা।) 
বিববা'ন 25] সমান কবে। শৌম্বোপের জাঙকে 
£৪7টি জাওক দেখা যাখ। আচাগ বুখোব ৫০টি 
জাতকের কথা উপরেখ কাবনা ছশ। জাঙতকপমূহেৰ স'কশন 
কাধ ঠিকভাবে নিধন কারঠে শন! পারা গেলেও ইহ। 
শিশ্িঠরূপে বপ। মাধ যে, কতক শাল জা হকের আখ্যাণ- 
ভাগ গ্রাণ্থের মআাবিাবের দুই কি তিন শতাষীর 
পৃথেহ জল্পমাজে শ্রাবদিত ছিশ। ভারত ও মাটী 
ত্বপ-প্রাটীরের গারে অনেক গ্জাতকেগ শিশাচিত্র উত্কী" 
দেখা যাএ। এমন কি কোন কোণও চিত্রের পার্খে 

জাতকের নাম পমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 
'জাতকথণপ্রণা"প প্রত্যেক জাতকে পাচটি অংশ লক্ষ্য 

করা যার়। গ্রারস্টিক অংশের শাম প্রত্্যৎ্পন্ন-বস্ত বা 

৪৮৮ 



জাতক 

বর্তমান কাহিনী । এই ''শে বুদ্ধ কোথাম এবং কোন্ 
প্রসঙ্গে জাতক-কাহিনীটি বণনা করিয়াছিলেন 'শহার 
বিবরণী দেখা যায। ছ্বিতীয অংশের ণ।ম শ্রতীতবন্, 
ইহাই প্রকত জান্ক এব" এই অ“শেই বুকের অতীত জন্ম- 
কাহিনী বিবৃত হইযাছে। অধিকাণ্শ জাতকের এই অ২শ 
“অতীতকালে খারাশসীতে, ব্রগদকের বাছতকাশে' এইবপ 
বাক্যা*শ দিযা আরল্স করা হইযাছে। অনেকের মঠে 

এইপ্রকাব বাক্যা"শে উল্লিখিত ব্রশদনূ নখমব ছারা 
কোনও ব্যক্তিবিশেষকে বুঝা ন।। প্রাচীন কাশাবাজোর 
নৃুপতিদেপ ইহ] ছিন্ন রাজব শষ উপাধি বা বুপনাম। 
গছ্য-পছ্যমিশ্রিত আতী-্বদ্বর মণো থে পঞ্চাশ বা শ্লোক 
বিদ্যমান, উহ] "গাগা? নামে পবিচছিঠ। কোন ৪ কোনও 
প্রতাৎপন্ন বস্ততে এইনপ গাখা পবিশক্ষিত হর। এই 
গাথার সহি৩ সশগ্লিছ টাকা বা ব্যাখ্যা! -সমন্থিত অশের 
নাম বেয্যাকণণ? খ| বাকণণ। গতঠোক জাঙক্ের 

পররিশেদে উপপহাব চক যে অশটি খহগাছে চা 
পমোধান? বা! সমবধান নামে অভিহিত ১ হহ তে 'গশীতঙ- 
বস্ক'-খণিন নারক্গণের সহি এপ্রতু/ৎপন্ন পপ্তণতে উল্লিখিত 
পালদের আপণ্াছ| গ্রুদশন করা হহরাছে। 

'জ1করখবণনাব সহি ঠপ থোজি * কচনায় প্রাবশ্সিক 
কথান্বদপ শার এইটি নশ দোথিতে পাণ্ন। ঘায, যাহ] 
“নিদান খা নামে মতিহিত। হহ] তিপটি পবি্ছেদে 
বিশ -দ্রাপ শিদান, শব্দিরে শিদান ৪ সিকে নিদান। 
প্রথম পরিচ্ছেদ অধাহ পর শিপানাসশে গৌতম বু'ষ্ছব বোবি- 
সন্ত মপস্থাথ সমধ বরাদাণকপে জন্মগ্রহণ এব হহার পর 
হহ5 $ধিওম্বগে টৎ্ণণ্ডি পযপ্ত বিড় ৩ ঘঢনাসমূও বিপুত 
হহযাছে। তুধিতন্ব হইতে চাঠ ইইষা শুদোধন পুর 
পিদ্দাধেণ বোধিমগুপে সপজ্জতা প্রাপি গযন্গ ঘচণাবপী 
অবিপুপ শিধানে পরিণৃষ্ট হয থব পরব শী বাশে বুপনীবণের 
সহিত সংগি্ বিস্বৃঙ বিব্ণণসমূহ স্িকানধান শামে 
পর্িচিত। 

এই জাঠক্এ্ুণি গাখার সখ্যা্সারে ২২টি নিপাত বা 
অধ্যাষে বিন্যন্। বৌদ্ধ ধর্মকে জন্য কণা এব পারাঁম তা 
গপির মহিমাক্ী৩ন ভাতের প্রধান উদেগ্ঠ | ভাতকেল 
সমস্ত আখ্যানঈ উপদেশাগ্নক এবং এইগুলি পানা 
প্রকার ওখো পরিপুশ । সাহিতা, শিল্প এবং তিহাশিক 
উপাদানের ধিক দিয়া বিগাব করিশে জাতকেব মৃশ্য 
অপবিসীম। 
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জাতকর্ম সংপ্কাব ড্র 

জাতাপহারিণী বঙমানে 'সপবিচিন্্াম শ্িল্ু পস- 
কারিণা লৌকিক দেবী । বাডিব ধারে ঠহার প্জাব 
বিখাণ, পুদ্থার প্রসাদ এ5ণ করার নিষম নাই । দেবতার 
নৈবেদ্াপি পূজার স্থানেই ফেশিয়! রাথা তখ। বলির কাটা 
পাঠ। জলে ভাসাইমা দেগুযা ইব। মুতি ন্য়োবি কব। হয 
না, খাব উপর পুজা কৰা হম। ধ)াণ আগসারে দেবীর ৮ 
মুখ ১ ৮ হাতে বর, অভন) *ঙ্খ, চঞ্, গদা, পদ্ম, পাশ ও 
আঅমি। ইনি বিবসন।, উতধব কেশা) ডগ্রদণষ্টা, ভিনেত্রা। 
উগ্রনগণা, ভীষণ, বিদ্পারৃতি) শিশুহাবিণী। 

হাব লঙ্গে অন্য যে সমস্থ দেনতার পু করবা হথ 

তাহাদে৭৪ বেশির াগহ ভীষণাক”। আশ্চষের বিষষ) 
এত ডপপন্ষে পুদ্দিত হৃপবিচিত যগদেবীর রূপ ৪ ভীষণ । 
উনি কণশখাদ্র কিন্তু শামা) আত্যপ্ত ভীথণা এব" মানবের 
ভযদদানী। বঞুনাদ্ী নাষে দেবতা অত্যন্ত বল্ছনেরা, 
রক্তবসনা, কুঁশাঙ্গী, বন্রাণ কতা এব ভখধা। ইনি 
ডাহুবের গী। ভাব দন্ম হ্রবেশধারা, 'এখবিশালনে এমুও। 
চমাহর পরিচিত) ঘোখখলশদ্পা। জপকুগাব সশঙ্ল 
জলের মধ্যে অবস্থান করেন ১ তাহার বসু চন্দ্ের মত 

শুপ, তাহার চকু মনবরত ঘুরিহ্েছে | ভাঙার ছুই হাত, 

নাতে শর্দি ও লালন । শোখট নীল বরীভ) বনের) 
মশা, সদাপ্রমভ, পওশশ্ববাহন। রককেশ, পিঙ্গল 
লোন, শুশচর্মধাবী, ভ্ুপহদ৭। শীনণ « মহাবায, ইনি 
চতুঃমষ্টি যোগনী ও দানবগণেব ছ্বরা পর্িবৃত, ঠহার 
ধ্বণি সি হের যঙ) মুখে সবদ্দী কঢঃট শব, শিজমদে 
নন সবণা ঘুণিত। বনছুশী ও দ্বাদশ ধানবশএ্রানদের 
লিন্বণ ব্নছুগী। প্রবন্ধে ঘগখা। 

চ্দ্ হল" চং বত 

জাতি, শঝটি বাশা ভাষায নানা অথে ববঈত হয। 
এক অথে ইহা ই-রেজী “শশণ? শবের পিশব | নেশন 

বপিতে সমথে সমযে রাষ্ট বুঝায, যেমন 'শীগ অফ চনশনস 
(ভাতিস ঘ) বা 'ইউনাহটেড নেশনস (বাঙ্স'ঘ )। 

আইনতঃ ন্রাশশ্তালিটি বশিতে বুঝায় কোনও বিশেষ রাষ্ট্র 
সভাতব ( মেম্বাবশিপ )। এই অথে গ্তাশন্যালিট শব্খটির 

বাংপা প্রতিশব্ষ দাডায় জাতিত। গ্ভাশন্যাপিটি শব্খটির 
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অন্তর অর্থ হইল এক অবিকশিত জাতি বা এমন একটি 
জাতি যাহা এখনও বাস্্ীথ স্বাধীনতা লাভ করে পাই । 

জাতি এবং রাই এক নয। বাষ্টহেরু ধাবণ অতীতের 
স্বৃতি বা বর্তমান স্ত্য অশবা ভবিঘুৎ্ৎ আশ। ও আদরশধ্পে 

জাতিমানসে বিধান করে। কিন্তু রাণৈতিক বন্কণ 
জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নয। মৃতঃ জাতি হইল প্রথব 
সমৃহচেতনার দ্বার! উদ্বঘ। এক পখস্পরসানিধো বামকাখী 
অপ্নবিস্তর জনখহুণ মান বসমাজ। পিজেদের মধ্যে শিখিড 
আত্মীয়তাবোধ এবং অপরাপব মানুষ সম্পর্কে একান্থিক 
ভেদবুদ্ধি জাতীয চেুণার প্রধ।ন বৈশিষ্ট) | 

অপব জাতির সহিত একযোগে এক পাঠে বাস হাতির 

পক্ষে 'ন্থুখকপ। জাতি চাষ স্বাধীন, স্ব পীয় লাতি-বাু। 
শেষ বিশ্লেখণে, জাহীয একোর অভুতিই কগাঁশিখের 

ভিত্রি। গ্াতীয এগাবোধ অবশই এক মনোজাঁগতিক 

ব্যাপার | রেশন জার্কে আম্সা আখা। পিখাছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ খশিধাণিশেন, জাতি 'ঘানস পর্দার্শ | কিন্ধ 
জাতি কেবন বিশুদ্ধ মানসিক বা মনস্তার্ধিক সত্যই নম়। 
অণেক বঙ্চগাগতিক কাণণ আবার অনেক ধপকথা ও 

উপকথা, উতযের স মিশ্রণে লাতি ৪ জালয চেতশার 
উৎপাত্ত ঘটে। পাসন্থানেশ একা, ভাখার একা, ব শেখ 
একা, ধর্মেব একা, ভত্হাসেব এক', অথনৈতিক জীবনের 
একা । চরিত্রেন এক্য এব বাস্থীয় একা, এতগুটি 
জাতির ও জাতীয় এক্যবোবের চটিব কারণ । 

এক নিরিষ্ট ভূখণ্ডে জ।তির বাস। হৃহা তাহার মাতৃ- 
ভূমি বাস্থদেশ। বামভুমিব স্বনির্িষ্ট তৌগোপিক মীমানা 
তীক্ষ জাতী চেতণার অগ্রবুল। কিনব অনেক ক্ষেরেহ 
জাতীয় ভুখণের সাঁমান| প্ুকতিশিদি্ট নয। কোনও 
মানবসমূহধের একাবোপ অন্যাগ্ত ধিক হঈটতে যত তীত্র 
হউক, তাহাদের নিদিষ্ট বাসভুমি ন। থাকিলে তাহা 
জাতিকপে গা নয়, কেননা শাহাদেব পক্ষে একটি শ্বতখ 
জান্তিরাষ্টু গড়িয়া তোলা সম্ভব নয। 

ভাবাব এক্য স্বভাবন্ঃই কোন৭ এক মানবসঘূহের 
মধ্যে এক্যবোধ হ্ি কবে। মাউশাষাব মাপামে জাঠির 
বিভিন্ন ব্যকিদের মধ্যে চিন্তুদযোগ ৪ ভাববিনিময ঘটে । 
জাতীয ভাষায গডিয়। ওঠে মাহীপ্প সাহিনা। ইহাতে 
রচিত হয় জাতির যশোগাথা, আঙ্নাক হয় জাতভিণ ধান- 
ধারণা, 'আশা-শাকাজচা, জীবণনপন্জধভ। গ্রতিভাশাশী 
জাতীষ লেখকগণ জাতির গবের বিস্বধ হহম। পডেন। কি 
এক ভাষা না হইশে এক জাতি হইতে পাবে না, ইহ1 সত্য 
নয়। শুইট্জালাতডে তিন ভাষা প্রচপিত, ক্যানাডায় দুই 
তাষ!। ভারতে চৌদ্দটি ভাষা জাতীয় ভাষাগ্ধপে স্বীকৃত। 
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আমর] সকলেই একই পূর্বপুরুষের সন্তান, এই ধারণা 
জাতীয় চেতনার অগ্ঠতয় উপাদানণ। বকশের একা বু 
জাতির স্গ্টিতে একটি গুরুতপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিযাছে, 
ইহা অধিকাংশ পণ্ডিতের মত। কিন্ধু কোনও জাতির 
ধক্তই বিশুদ্ধ নয। সকল জাতি মধ্যেই বংশ-সংকর 
খটিয়াছে । কুণোদ্ভবের একা ণকটা উপকথা, ভুল বিশ্বাস- 
মাত্র। কিন্তু গণ হইশলেন বিশাসটার মণশ্তার্থিক প্রভাব 

জাতীষ এক্যসাধনে বিশেষ কাধকর। 
ধর্মের এক্য কোন মাণবমমুহের মধো নিখ্ড 

আক্মীষফতাবোধ ষ্ট করিতে পাবে । ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি 
যোগ আছে। ধর্ম গ্রথম দিকে কোথাদ কোথাও জাতির 
স্বাওক্াবোদকে দ্ধ ৪ পবিপুছ কৰাৰ সহায়ক হইমাছে। 
কি্ধ দ্দাণুনিক যুগেব পরবশঠা হইল কপ ধর্মের £ঠি 
সমপৃদ্টি ৪ বা পর্মশিবপেন গাব ডিভিহে জাতিব 
স'5ঠ্সাণ্ন। পরমীধ সম্প্রদাষ 9 শপ, এই দুটি সম্প" 
বিশিল্ন ধরনের মাশবসমহ | আারহবর্ষে মধলিম পীগেব 
দ্বাৰা গচারি* ধমীয খিছা*ত৪ এপান্ঠ অবাকণ এ 
'শবৈশ্ঞাশিক | 

অহীনসামাজোব কাহিনী, আশি জের গোর, 
অতীত পবাজদের বাথা। বিদেশ ম্মানমণের ৪ গার 
বিরুদ্ধে একযোগে মাগাম, ই সকপ ই্হাধিক তি 
জাঠিমানসের সম্পদ হব জাতির সকলেই শাহাৰ 
অনশীদার। জাতীম দুষ্শঙ্গী শিখি* ইঠ্তহস 
বাস্তব ঘটণ! ও বপক্থাব বিচি স মিশ্রণ | ক্গাতীঘ 
এক্াসাঁপনে হছ। ভন্যান্ প্রশাবশা | 

বণিকশ্রেণাণ উদ্ধব,পাজণাধী উৎপাদনপশতিব গর নন, 
এমবিভাগের প্রমাব, স্থানীবথ অশটনর্ে খিম্ছিন শার 

অণলোণা, জাঠীয় সাথে পবিচাপি৩ শাঈীথ মথ?নতিক 
কর্ধলীতি) এই প্র আছতকে এক ইলাবগ অর্যনৈঠিক 
সমাজে পরিণত করিয়াছে । এক-একটি জাতি আনৈতি 
বিবাবের এক-একটি হদনি১। ভাবঠেখ বিতিনন আশের 
নিবিড অর্থ নৈতিক পরম্পরণি শর 5 এবং সবগার তীর 

ভিছিতে অর্থ নৈতিক বিকাশের একান্ত গাবশ্বাকতা ভাবতে 
জাতীয় একোণ অন্য তম বন্ধণস্থত্র। 

জাতীয় চারিরেএ পিহণে কোনও বংশগত কাবণ নাহ, 
আছে পরিবেশ ৪ এঠিহ্বের প্রভাব । প্রতিটি জাতির 
একটি বিশেধ চরিম আহে, ইহা কিছুটা বাস্তব সন্য, 
কিছুটা রূপকথা, জাতীয় চারি অপরিধঙ্তশীয় নয়, 
ইতিহাসে তাহার ভূপি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। 

বাষ্্ীয এক্য জাতির পঙ্ষা , ইহ! আবার জাতিগঠনের 
এক প্রধান শঞ্তি। একই আইণ-কানুন ও রাজনৈতিক 
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অগ্রষ্ঠান-প্রতিষ্ঠাণ জাতিত্বের উদ্ধবের একটি প্রধান কাধণ। 
প্রবল কেন্দ্রীয় রাজশক্তি জাব্কে সাবিঘা রাখে ও গড়িয়া 

তোলে। 

ধর খজেন্সনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 
রামেন্দ্র-রচনাবলী, চর্থ খন, কলিকাা, ১৩৫৭ বঙ্গাঙ্ষ 
ববীন্্র-রচণাধশী, জন্ম শতবাধিক সম্বপণ, দ্বাদশ খণ, 
কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ ১]. 9 171]1, 1২0176501626096 
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জাতি বিঙিন বাপ্িতে বিমান অভগন ধ্ইই জাতি 
বা সামান্থা। পাশ্চান্ত্য ॥শনে ইহাকে হউনিভার্সাল বণা 
হয়। উহ বৈশ্মিক দখনে শ্বীরুত সপ পদাথের অন্তাতয | 
জাতি একটি নিশা পদার্থ এব অনেকের মবো অবিচ্ছয- 
ভাপে বঙমান একটি ধম পশিখা ইহাকে শ্বীকার বরা হয। 

আাঁ।পঙ্গন পোশবিকেপ সমান “স্ধ বলিযা বৈশষিকোন্ত 
জা গ্রাধ &শনের অভিমঠ হইলেও শ্োডশ পদার্থের 
শিক্পণকাবী গৌ“ম (লাখস্গরকাব ) জাণতকে অপদু4র- 
বপে একটি পৃথক পদাখ হিনাবেও উদ্দেশ ও নিকপণ 
কবিষাছেণ। 

ভাট ৪ প্রাভাকপ মীমাংসকগণ৭ সামান্য বা জাতি 

শ্বীকাপ করেন , কিন্তু ডাটেখা নোধিক ৭ বৈশেধিকদেব 
হায় জারি ও খাবি সম্পুণ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে 
কবেন না। তাহার মতে জাতি বাক্ষি হইতে খিশ্নও 
বটে, অতিন্ন৭ বটে । প্রাঙাকরেরা জাতিকে বাঞ্ডি হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন পদাণ বলিষা স্বীকার করিলেও জা।৬ এ 
ব্যক্ির সন্গন্ধকে নিত, বলিধা ম্বীকাৰ করেন না। তাহারা 
বলেন, ব্যক্তির উৎ্পন্রিব সঙ্ষেই জাতি ও প্যকি'র সন্বন্থাও 
উৎপন্ন হয়। 

বৌদ্ধ দার্শনিকের] 'সামাগ্ঠ' নামক অনেকানুগত কোন? 
মৎ পদার্থ মানেন না। তাহারা বলেন, যাহ] এক, তাহা 

একই মঞ্গে অনেকাঞ্ঈগত হইতে পাবে না। 

জাতি 

হ্যায়-বৈশেদিকপিদ্ দার্শনিকেরা বলেন, সামান্য বা 
জানব পপ এই যে 'ঠাহা এক হষয়াও অনেকানগণ্ত 
হইতে পাবে । এক থাকিলে অগ্থ এ থাকিতে পারিবে না) 

এই নিষম ব্যঞ্িণ কেরে প্রযোজা হইতে জার ক্ষেত্রে 
ণঠে। এই জাতি বা সামান্য “সব সবগ 5 উহ] ব্যিক্তি- 

সবগত” শহে। কিন্ধ সর্ব বহমাণ থাকিলে সমবায 

সম্বন্ধ ভিন্ন অন্যত্র ই১1 খান হইতে পাবে শ।। যেখন 
গোত অপ্রকঢ অবস্থার স£€হ "আছে, কিছ্তু ভ গো? 
ব্ক্তিতেই ৬হ| প্রকট খ! অভিন্যক্ হয়৷ 

বো দাশনিকগণ বলেন, যাহা সংনস্ক নাহার কে।নও 
ন] বোন ও কপে অনুভব হইবেই ১ গোত বিয়া যদি একটি 

সণ্গন পদার্থ থাকি” চাহা হইলে সবক উহা অঠভব 
হহত ১ তাহা হখ না, শ্তরা" গোত বলি] কটি সবগত 
পার্কে াকাব করা মাথ না। তাহারা বলেন, অভগত 
প্রতীতিপ অগ্য “দা পদার্ ্ীকাণ করিবার কোন9 
প্রমোঞন নাহ । বিঞাতীয় খ্যবচ্ছেদ্হ আঅগ্চগত গ্রশায়েব 
হেতু । 

বৌথদেব জাতি বা সামান্ুসম্পচর্ এহ মত নিদোছ 
নহে। 

দ্র ১ পণাচাধ, সঞদর্শনম' গ্রহ ( বে ৯১ ৪ ), বিহনাঘ 

হ্যায়পধশানন, কারিকাল্লী (৮৭াকশীসতি *১ ববিবা 

৮,৯৪৯ ১০), গ্াাথদশন ও খাংসাধনভাম (১ এ, 
২য আ, ৬ন ল)। 

₹ *্টাচ'ধ 

জাতি' বাগপ গীঠে বাবহাধ সপ্্বের সবগুশির প্রধোগ 
বাকোন৭ কোনণটির ঝিনাপ খাণ। নিশিগ্ত স্থবের সথ্যা 
অনুসারে তিনটি জি নিপাত হহ্য়াতে ১ এখা - সম্পূর্, 
ধাডন (খাডব ) এব ঈডব। স্বগ্র মে সাতট ম্ববের 
প্রসোগ হহলে তাহা সম্পূর্ণ জাতী, ছথও স্ববের প্রবোগ 
হহে "শাহা শাডব এবং পাটি স্ববেব €বোগ হহতো তাহা 

ঈডব জানীয বপিয়া পরিগশিত হন । র'গস২ল5 ইউডব 
অপেক্ষা কম ব্বব ব্যধধত হয ন। স্ববের আরোহণ এবং 
'অববোহণক্রম অন্রসাবে সম্পূর্ণ-সম্পৃ, সম্পূর্ণ ষাডন, সম্পূর্ণ" 
ই৬ব, ষাডব সম্পূর্ণ, যাডব ষাডব, ষাঙব ইডব, ইডব- 
সপ, টব যাডব এবং &ডব উডখ- এইকপে জাতির 

বিভিন্ন তা ঘটে । 
জাতি গানঃ রাগস'শীভের অভাদয়ের পুরে প্রাচীন 

ভাবতে জাক্গাগন প্রচলিত ছিল। জাতির লক্ষণগুশিই 
পববতী কালে রাগের অন্তুর্ভদ করা হইযাছে। ভবুত 
তর্দীষ নাট্যশাদ্ছে জাতিব সম্যক পরিচব প্রদান করিসাছেন। 

৪৯১ 



জাতিকর্ম 

“বুহদেশী”- প্রণেতা মওক্গ বলিয়াছেন যে শ্রুতি, স্বর ও গ্রাম- 
সমূহ হইতে যে গীতরূপ জন্মগ্রহণ করে তাহার নাম জাতি। 
শুদ্ধ জাতি সাত প্রকার-_ ধাড জী, আর্ষভী, গান্ধাণী, 
মধামা, পঞ্চমী), খৈবতী এবং নৈষাদী। এতপ্িন্ন এগাবোটি 
বিরত জাতি হিল-- যডজ-কৈশিকী, ষড়জোদীচ্যবা, 
ধড জমধ্যমা, গান্ধারোদীচ্যবা, রগুগান্ধাবী, কৈশিকী, মধ্য 
মোদীচাবা, কার্ধারবী, গান্ধারপঞ্চমী, আদ্দী এবং নন্দযন্তী। 
ইহার কতকগুপি ষডজগ্রামে এব" কতক গ্রপি মধাম গ্রামে 
গাওয়া হইত। জাতির প্রধান লক্ষণ ছিপ দশটি-_ 
গ্রহ (আদি স্বর), অণশ ( বহুলপ্রযুক্ত স্বর ), ভাব, মন, 
নাস (সমাপি নিদেশক স্বর) অপন্যান (গা "খণ্ডের 

সমাপিনিদেশক স্বর), শংন্যাস (গাতেব প্রথম খণ্ডের 

সমাধিস্থচক ম্বর ), বিভ্াপ ( গীতখণ্ডের মধ্ান্থ ধর ), বগহ 
এবং অল্নত্ব। 

সঙ্গী ভরহাকরে প্র বিভিন্ন জাঙিব উদ্ধাহরণ হইতে 
জানা যাখ যে জাতগুশি স্থপ্রাচীন নাট্যগাঙি এবাখ 

বিনিযোগ করা হইত এব মাগধী ঞেশার গাণঠেও খিশ্স্ত 

হইত । 

প্র ভবত, নাট্যশান্ব (কাশী সংস্কৃত সিরিজ), মঙওক, 
বৃহদেশী ১ শা দেব, সঙ্গী ৩বহ্াকব। 

বঙ্গান্বর মধ 

জাতিকর্পন সংস্কার ও 

জাতিব্যবস্থা হিন্দুপমাজে বণেব সখ্া।চার, কিন্ধজাতিন 
স*থ্যা সমগ্র ভারতববে তিন সহমের কম নয়। 

ঝগ্বেদে (১ম মণ্চল ৪০ জকি ) একটি মঞ্থে বলা 

হইয়াছে, বিরাট পুরুষের ব্রাহ্মণ মুখ ছিশেন, রাদন্য বাহ 
স্ববুপ এবং উরু বৈশ্য ছিলেন এবং পাদ্ঘধ হইঠে শূ্ব জাত 
হইযাছিলেশ। ব্রা্দণ, ক্ষিযি, পৈশ্া ও শূর্র এগুলি বশ, 
জাতি নহে। উক্ত মঞ্গের সরল বাখ্য। কালে মনে হয, 
চারিটি বিশেষ গুণসম্পন্ন ও বিভিন্ন করে নিযুঞ বেবি 
সমাবেশে সমগ্র মমাছদেহ গঠিত হইয়াছে । সব রজ এব, 
'ভয়োগুণের বিভিন্ন মানার স'যোগের ধলে চাবি বরের 

মধ্যে গুণের ভারতমা উদ্ভুত হইয়াছে। 
প্রাচীন বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ এব" রাজগ্ত ৪ বিএ বা 

বৈশ্য বা জনসাধারণের উল্লেখ আছে । শ্বাষ্টপূব ৬ শতকের 
পূর্বে বেদের রাঙ্গণাশের রচনা সমাপ্ত হয়। তখন আরধ- 

গণের মধ্যে যজন-যাজনবুকিধারী ত্রা্ছণ, রাজন্যবর্গ, নৈশ্য 
এবং তছ্ির দাস বা দহা আতিবৃন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
দাস বা দ্য জাতিবৃন্দ পরে শুদ্ধের স্বান অধিকার করে, 

জাতিব্বন্থা 

একপ অনুমান করিবার সংগত কারণ আছে। সে যুগে 
একই বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তির প্রচলন ছিল, তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু পববা কালে সমাজে সমৃদ্ধি 
ও জটিশতা খুদ্িব সঙ্গে বাভন্ন বর্ণের এবং প্রতি বর্ণের 
অঞ্ত£৩ বিতিন্ন জাতিব বুণ্ি ঞ্মশঃ একান্তভাবে কুপগত 
হইগ। উঠিশ। প্রাচীন যুগে পরম্পবের সহিত অন্ন বা 
বিখাহ -শম্পক অবাধে প্রচলিত ছিল খপিয়া মনে হয়। 
পববতা কাপে বিধি নিষেধ ৩খনও অপ্রচপিত ছিল। 

উদ্তর কালে বণাবশাগ শুধু নরসমাজে আবদ্ধ না থাকিয়া 
ভুমি, মন্দির, এমন কি ণঙ্গঞাদর মধ্যেও ত্রাঙ্ছণাি বর্ণ 
সহযোগে শ্রেণাতে। কণা হহত। বপ্ততঃ ৩খন বর্ণবিভাগ 
মাণবসমাদ হহতে গাপন্ত কবিধা সববিধ খঞ্জপ মধ্যে বর্গ- 
বি৬গের উপাধন্ববপ খ্যবজত হহত। প্রাচীন ভারতে 
মান্তধ যখন্হ বিভিন্ন জার সাত৩ পখ্রিড5 হহয়াছে 
তখনই গুণ এখ” কম মন্সারে তাহাাদগকে কোনও না 

(কাণএ বণেব মধ্যে শেং জাতিকে গান দিবার চেষ্টা 

করিশাছে। কিন্তু কোন গতির কর্ধ ঘাদ ঠিক বাপণাদি 
চাবি বর্ণেব কোনগটব সঙ্গে মাশষা পা যাণ *খন সেই 
মিএওণসম্পন্ন জাতিকে কোন বণে স্থান ১০।| তহণে) এই 
পন মই, যাঞ্জবক্ধা, গৌতম প্রহাঠ স্থাকাবগশকে এপ 
আলোডি৩ কব্ত। মগসঠিন।য স্পছ দিদেশ আছে 
'বশবহিউূতি সবিশেৰ অবিদিত  কবজাতিসিও * বাপি 
কগদশণে জাতি শিণ। করিবে (১58৭ )1 মহন হিতার 
১০ম অধ্যা্যে £৯ 5০ এব 25 ৭৩ শোকে এ াবণষে 

বিস্তারিত উপদেশ জাছে। 

মস হি ঠায় আরও বলা হভগাছে এ পঠ্যেক জাতির 
একটি বিশিষ্ট বুত্ত আছে । বোধক কালে বৃহ্িসম্পরে খে 
স্বাখধানণতা ছিশ স্ব চশারু কালে ইহ সনুচিত কবিম। 
স্থির শির্দি্ হখ, হহ। স্প25: উপনর্ধ করা খাব। উপণণ্ 
স্রতিকারগণ 'অন্থা জাতির মধ্যে কোণ বশে কাহাকে 
স্থান ধি৩ হইবে, হাহ! মেমন স্থির করিলেন, প্রতোকের 
সামাজিক মগাদ। বা সমাঙ্জে উচ্চ নাচ তেদে কাহার কোথাধ 
স্কান মে বিষবে স্পষ্ট পিদেশ ধিষ| গেলেন। শব্দের যেমন 
সঙ্িবিচ্ছেদ হয, প্রতি জাতির উত্পন্তি সন্বন্ষেও তেমনই 
সদ্ধিবিচ্ছেদের প্রধান করা হইল । যথা ক্ষিত্রিয়কর্তৃক 
শৃদাগম্মপ্তত সন্াণ উগ্র নাম প্রাপু হয় এবং জনক-জপনীর 
স্বভাবান্রপারে গপচেতা ও ঞরুরকর্ম। হইয়া থাকে ( ম 
১০৯ )। বক্ষ্মাণ ক্ষত্রিয়ের! উপনধনাধি সংস্কারাভাবে 
এবং যঙ্জণাধায়পাদির অভাবে ক্রমশঃ শূত্রত্ব লাভ 
করিয়াছেন। পৌণুক উদর দ্রাবিড় কম্বোজ যবন শক 
পারদ পহুব চীণ কিরাত দবৃধ এবং খশ-_ এ সকল 
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দেশোত্তব ক্ষত্রিয়েরা পূর্বোক্ত কর্মদোষে শূদত্ধ পাভ 
করিয়াছে। ব্রাঙ্গণাদি বর্ণচতগ্রযের মধো ক্রিালোপাদি 
কারণে যাহার। বাহ্ জাতি বলিয়। পরিগণিত হয় -- সাণু- 
ভাষীই হউক অথবা গ্লেচ্ছভাষীই হউক-_ উহার। দ্য 
আখ প্রাধ হইখা থাকে (মনত ১০1৪৩-৮৫ )। 

পামায়ণ ৭ মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ । পামাধণের 
উত্তরাকাণ্ডেব ৮৮1৮৭ অধ্য।য়ে দেখা খায় রামচন্দ্র শদুক 

নামক শুঙ্রকে ব্রাঙ্গণোচিত ভিপশ্গাফ নিরত হইবার 

অপরাধের জন্য 'ম্ুচিপ্রভ বিমল খন নিপধধধাশিত কবিিষা 
তাহার মস্তক ছেদণ করিলেন।? অথাজ বিতিন্ন বণেণ 
অধিকার লঙ্গন কথা তখন চবযম অপরাধস্ববূপ গণ্য 
হইত। মহাভারডের শাপ্তিপর্বে ৬৫ অধটায়ে দেখ। যা, 
ব্রাঙ্গণশামিত সমাজে লিঙ্গাঞ্ছর গ্রহণ করিয়া 'মবস্থিত 
“যবন কিরাত গাঙ্গার চীন শবর বব শক ওষার ক্গ পহ্ব 
'শন্ধ মদ পুশিন্দ বমঠ ও কাম্থোজগণ তথা বান্ধণ ৪ শ্ব্ধি 
হইতে উতৎ্পন ই তখজাতিসকল বাজাব দুশ্চিন্তার কারণ 

হহয়া ঈঠিয়াহছিল। পন্থ্যগণকে ধর্মে কিপপে সংগ্কাপিত 
কর! যাধ' বাশ] ৬ধ্যিযে ভগবান ইদ্দের নিকট উপদেশ 
গ্রাথণ। কার.তছেন। হিশ্দপমাজ এইকপে বন্তদিন যাব 
নানা জাতির সঙ্ল্েষেব দারা গঠিত ও পবিধর্বিত ই£তত 
থাকে। কাপরমে করি-শিপাধি ব্যাপারেও যেষ্ট উতৎকর্ণ 
খঁতে থাকে এক যে মবল কুন নুন বন্তি অবলম্বন করিত 
অথবা ন্ট নণের অন্তকখণে স্বীঘ মাচাবকে মস্বত কনিজ 

তাহা অপবেব সহিত অন্ন ৪ বিবাহ -সম্পরক বিচ্ছিন্ন 
কিমা এক বিশিষ্ট জাতিতে গবিণত হইত । বাজশ্ক্তি 
ব্বাপণগণের উপদেশমত প্রতি জাতিকে বিশিষ্ট লক্িতে 
নিথুকধ থাকিবাব শিখখে সভার করিত ১ পত্যেকের 
কুলাার, গোকাচার বা দেশাচাবের পাশনে সাহাষ্য 
করিত । বিভিন্ন জা ম্ববত্তি ৭ স্ববমে প্রতিত্িং থাকি ত 
এবং পরম্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিত শা। একপ 
উৎ্পাদণ ৪ সমানব্যবস্থাকে রক্ষা করাই বাজধধেব প্রধান 

লক্ষ্য ছিল। 
প্রতিযোগিতা নিব হইলেও উকু বর্ণাশ্রধী সমাজে 

উচ্চ-নীচের যধো শ্রেণীগত্ প্রতে? দেখা দ্িল। কিন্তু সে 
শেণীতেদ ব্বন্মের দ্বারা নিষগ্রিত ইই'ন, অথেব বা ক্ষমত। ॥ 
অধিকাবের ছারা নয়। 

ব্রাঙ্গণা সংস্কৃতিতে কতকগুলি গুণকে ৬ন্ধম, কতক 
গুপিকে অধম বপিয়া! বিবেচনা করা হইত কুক্কুট, শুকর 
ইত্যাদি হেয় জীব, মৎ্গ্তজীবী হে জাতি, গ”শপালক 
হেয়, কিন্ত গোপালক বা অশ্বপালক শুদ্ধ। চর্মজীবী অশ্ব, 
পশম বা রেশমের বস্ত্র শুদ্ধ, কাপাপনিমিত বস সহজে 

জিবাবৃস্থা 

অশ্রদ্ধ হুয়। কেন একটি পুন্তি বা জাতি শ্বদ্ধ কেন 
'সপরটি স্টপ, ইহার এতিাসিক কারণ বিচাপের প্রম্োজন 
নাই । উপখিত ইহাই পক্ষা কপ্রিান নিষয যে, শুদ্ধি 9 
অশুপ্ধির মানদণ্ডে সমাজে বিডি জাতিথ মদাদা বা স্বান 
শিণাও হট ত। ঠেয় জাহিব মধ্যে আবার কেহ লাচরলয় 
নহে, কেহ স্পশেব অযোগা, কাহাবও ব। দর্শন ৭ দোষজনক 
(অস্পুশ্যত' দ্র)। 

এইকপে মান্য ও হেয় খগ জাতিবু সশখেছের ছার 

বির ব্যাপারে প্রতিযোগিতার ভাবকে সকুচিত কবিয়া 
এবং প্রতি জারিকে ক্বী পোকধ্ধ পালণেশ স্বাধীনত! 
দিথ। এক বু সমাজ গডিয়া উতিশ। কিন্ু প্রতোক 
জািকেই মৌলিক চারি ধের মধ্যে কোনও না কোনগটির 
মধ্যে স্থান দে ওধা হইত, কেনন। মন্তরথা মমাজে চাবি বের 
অভিরিপ আর কোন ৪ বণে স্থান শাহ । 

বৈদিক যুগেব শিথিল বর্ণবিভাগ উত্ত্ কালে একদিকে 
বহিরাগত জা্বুণ্দের 'অঞ্তভ্ণাপ্প কলে «ক অপব দিকে 
বুবিগত বিবতন 9 নিকাশ এপস লোকসান বৃদ্দির 
প্রঙাবে উন্তরোত্তব জটিপ হইথা উঠিপ। এই বিবঞ্তন 
আছ৪ হিশ্ুমাজের মধ্যে সম্পূর্ৃভাবে স্থগিত হয় 
লাই । 

ভারতে বিভিন্ন অঞ্চশের মধো বণব্াবন্থাষ জাতি- 
নিচের স্থান কিন্বঠিক এক গ্িকাব্েপ নহে । উন্গুর ভারতে 
প্রাঙ্গণাদি চাবি বর্ণের অস্তিত্ব মাজিও বতমান। কিন্ছু 
বঙ্গ দেশে ব্রাঙ্ছণ ৪ শু ব্যতীত অপর ছুইটি বশ লাই। 
এওছিন্ন জলচল অজলচল, স্পুশ্বা-অস্পরশ জাতিবপেব স্থান 
বিতিনন অধলে এককপ নহে । পৃুণ্কালে হিন্দ বাজনুলেখ 
শ/সনে ছাতিব ধ্খাদা ৪ গ্লানের উঠত বিশ্যে ঘটিত । 
কহ মাচারগত সস্কার সাধন বিল ভ্রাণের উপদেশে 
কজার দ্বাৰা আদিষ্ট হইয়া সমানে মধাপার শবে একস্থান 

হইতে অপর স্কান লাভ করিতে পাবিত। কিন্ধ আপুনিক 

কালে যখন বাজশক্তি সমাজে মযাদা স্থিবীকরণের দায়িত্ব 
গার স্বীকাব কবেন না তখন আচার পবিব *ন করিয়া যে 
কোন9 জাতি যে কোনও মধাদার মধিকারী হইয়া 
বমিতেছে। বাজধন্মের দায়িত্ব অপহ্ুত হইবাব লে 
হিন্দমাজে যথেই পবিবন্ন সাধিত হইতেছে । 

“ত্ছিম্ন আরও দ্বহটি কাবণে জাতিভেদ-প্রথয নান! 
প্রকানের পরিবতন সাধিত হইভেছে। মন্তসহিতার 
সমযে যে প্রতিযোগিতাবিহীন উৎপাদনবাধস্থার চেষ্া 
স্পট: কব! হইয়াছিল, যখন একই জাতিপ জন্ত একটি 
বিশেষ বৃক্তি নির্দিষ্ট হহয়াছিশ, তখনও গুত্যেক ব্ঞ্ির 
পক্ষে দেশের সবত্র জীবিকা-নিবাহ হয়. সম্ভব হইত না। 
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সেইজন্য বিভিন্ন বর্ণের জগ্ত মগ আপদ্ধর্ষেব সুদীর্ঘ বিধান 
দিয়া গিয়াছিলেন। 

মুসলমান রাজত্বকালে হিশ্দুমমাজ আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা 
অনেকাংশে হারাইয়া বসে, কারণ বাশাঞ যাছাদের 

আযত্তে তাহারা প্রথিযোগিতাবিহীন, কুপগত বুপ্সিনিতর 
উৎপাদণ-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নহে। পরবতী কালে 
ইংবেজদের শাসনকালে এব বিদেশী শঞ্ডির খাব। নিষঞ্্রিত 
প্রতিযোগি তামূপক এক নৃতণ ডৎ্পান ব্যবস্থার প্রচলনের 
ফলে, কল-কারখানা নিধাণ, খ্যবসায়-বাণিজ্যেব প্রকাতিতে 

আমুণ পরিবতণ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিতাবকাশের 
সহায়ক পাশ্চান্া শিক্ষাবিস্তাবেব ধলে প্রাচীন জাতিগত 

বুক্তি অশ্ুপরণ করিধা জীবিকা নিবাহ কবা আব সন্ব 
হইতেছে না। 

উদাহবণন্থরপ বলা খায় যে ১৯২১ খ্রীঞ্াঞ্জের আদম- 

শুমারে বালা দেশেব উপাজনশপন ব্রাঙ্গশগণেব মধ্যে 

মাত শতকরা ১৪৫৭ জন ম্বনুত্তি অথাৎ যতন যাজলাদির 
ছাখা ীবিকা শিবাহ করিতেন। কিছু বাক্জীবী 
অর্থাৎ পানের চাষী ও ব্যবপাধীগণের মধ্যে শতকবা 
৪৪১৫ ও কুম্থকারেখ মধ্যে শতকরা ৬১ ৬৯ জন তখনও 
স্ববৃদ্তি আশ্রথ করিঘ] ছিপেন। একই রাজের মধ্যে 
এইপ্পে যেমন স্তবভেদে পরিবতনের মান্্রায তারতম্য 
দেখা যায়) সমগ্র ভারতবধের যবে! আবার সেইরূপ 

তারতমা য্থেই বও্মান। পাশ্টান্্য উত্পাদন-ব্যবস্থার 
প্রভাব নানা রাছো অত্যান্ত অসমানশাবে সস্বটিত হ্যা- 
ছিলপ। কিন্ধু সবত্রই প্রান উৎ্পাদণ-ব্াবস্থার আশ্রয 
উত্তরোগর ক্ষীণ হইব চপিধাছে | ফলে প্রাীন মানে 
মশাদার যে 'ভারহমা ছিল তাহার বিপলে মাপনিন 
ঘনীভূত হইয়। উঠিতেছে। কুপ্গত নুন্নি পবিহাপ্র কখিযা 
যখন বাদ্ধণ হহতে শূত্র খর্ পরস্ক সকলকেই নৃতন এক 
উংপাদন-ব্যস্বায নৃহণ নতণ আমনের সন্ধান করিতে 

হইতেছে, যখন জন্মগত মর্ষ।দ1 অপেক্ষা ধনগত মযাদ। 
সমধিক আদর পাভ করিতেছে, তখন পুগাতণ সমাজে 
নিগিষ্ট বুকি ৪ মর্ধাদার বিঞ্ঞ্গে প্রতিবাদ অত্যন্ঠ 
স্বাভাবিক। 

দুভাগ্যক্রমে যে নৃতন উতৎ্পাদন-বাবস্থা দেশে ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি লাভ করিতেছে তাহা গ্রাযের অগণিত বৃত্তিহারা ৪ 
শহবের দিকে ধাবমান জনগণের মকলকে কাজ দিবার 
পক্ষে মাজ9 পর্াপ্প নহে । তাই আবুশিক ভাবতে উৎ্পাদন- 
ব্যবস্থায় খণ্ড বিপ্লব সাধিত হইলেও গ্রামদেশের বছমানষকেই 
পুরাতন জাতিগত বুণ্ধি অবলম্বন করিয়া জীবিক] নির্বাহ 
করিতে হয়। এই দোটানার মধ্যে মানুষ একদিকে জাতি- 

জাতিসংঘ 

ভেঙ্-প্রথাকে সম্পূর্ণ ভুপিতেও পাখিতেছে না আবার নৃতন 
উৎপাদশ-ব্যবস্থাৰ উপবে পূর্ণ আম্থাও স্থাপন করিতে 
পাধিতেছে নাঁ। ফলে বর্ণগত মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে ধননিভর 
শ্রেণীগত৩ মযাদা একত্র বুদ্ধি পাইয়া সমাজকে আরও 
বিচ্ছিন্ন ও ছুর্বশ করিয়া হুপিতেছে | 

ভাএতেব সম্বিধানে অস্পৃশ্তা খা জাতিগত বৈষযা 
আইনানসারে বিদুধিত হইলেও সমাজে সমভাবে 

অভিলবিত প্রসাব ৭ নাণা ফল এতিহাপিক কারণে 
বিপথিত হইতেছে। 

দ্র মগ্রসহিতা, ১ম আবায় ১ শীহারবঞ্চন বায়, বাঙালী 
হিন্দুৰ পর্ণতেদ), কলিকা 41, ১৩৫২ বঙ্গাব্ । ক্ষিতিমোহন 
সেন, জাছিডেদ, কলিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্ধ১ নির্মল 
কুমার বন্থু, হিন্দুসযাজে? গঙন, করিকাতা, ১৩৫৬ 
বঙ্গাব ) 10৮০1190411) 131071110177057, 1177৫18 

0256১ 2171 ৫০৯ 09100000, 189৩, ১৭170 

01901017২0৮, 040৮, 13400 0110 1২618010170 177474, 

[710101, [39001110067 01010, 11011 01 10410, 919, 

14-18, 1934-38 , 13২ 0 ৯1০]0])এ৭0,281101610 
17014, 10011011904. 

শন [শা বন 

জাতিসংঘ বিশ শনাধার দুইটি মহাযুদ্ধের অবসানে 
ভবিষৎ যুদ্ধ নিখাবণের জগ্য দ্ঠটি এত্চানের উদ্ে হয ঃ 
প্রথম মহামুদ্ধের পবে জাতিসঘ । গাগ অক নেশনস ) এব 

ছিতীয় মহা [দেব পবে বাধসখ (হ৪ন হেড নেশন )। 
'াগাই-সান্ধ? শত অঠসাবে ১৯২৯ খ্রাষ্টাকের ১০ 

জান্রমারি জারিস ঘশ্থাপিত হয়। এ বহরে সাল্)সংখ্যা 
ছিল ৭৯। জাওল'খের পাকল্পন| প্রধানত; আমেরিকা 
যুক্তবাষ্্েদ প্রেসিডেণ্ড উড়ো উইণ্সনের হহলে৭ এ দেশ 
নিজেদের মতভেদেব অগ্ত সথে যোগ দেয় নাই। 
'মাকগাশিস্তান ও রাশিধা স থে যোগদানকারী (১৯৩৪ খ্রী) 
মধশেষ সদন্ত। অনেকে বাগ ঘ হাঙযাও দিয়াছিণ। 
কোন্টারিকা (১৯১৪ শী) চাদ্দা দিতে অক্ষমতার জন্য, 
জাপান ও ইঢাশী (১৯৩৭ খ্রী)চীন ও ইথিগুপিয়ার সঙ্গে 
যুদ্ধের প্রয়োজনে সান্তপদ ত্যাগ করে। জামাণী 
ছারা বিজিত 5ওয়াতে অহ্রয়ার সাস্যপদ লোপ পায় 
(১৯৩৮ গ্রা)। 

জাতিসংঘের শাসনবিধিতে বলা হইয়াছে, সদস্যগণ 
পারস্পরিক উন্নতির ও লোকহিতের গ্রচ্ষ্টায় সহযোগিতা 
করিবে। সান্ত রা তাহার আন্তর্জাতিক বিবাদ সংঘকে 
জানাহবে। সালিশীর জন্ত তিন হইতে নয় মাস অবধি 

8৯৪ 



জাঁতিস্মর 

অপেক্ষা! না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না । এই বিধি-লক্মন- 
কারী রাষ্ট্র আইনচাত বলিয়া গণা হইবে, তাহার সহিত 
সকলে বাশিজাক ৭ কৃটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। 

জাতিসংঘের শাসনব্যনস্থায় পাচটি অংশ ছিল-- 
কাউন্সিল, আযসেমূর্রি, সেক্েটারিয়েট, আলন্থর্জাতিক অরম- 
স্থা এবং আন্তঞ্জাতিক বিচারের শ্বাধী আদালত। 

সদশ্তগণের চাপায় জাতিসংঘের ব্যয়নিাহ হই-ন। জামানী 
ও তৃরহ্ের সামাজোর অনেক অংশ, ইস্ল্যা্চ ফ্রান্স, 
বেলজিয়াম ও জাপান প্রভৃতি দেশ জাতিসংঘের নামে 
সচিবূপে শাসন করিত। 

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা এমজীবীদের কর্মের সময়, 

পরিবেশ ও জশ্বনচর্ষার মান-উন্নয়ন সম্পর্কে কর্মরত ছিল। 
এই সংদ্কাও অধিবেশনে জাতিসংঘের সাশ্ত নয় এমন দেশও 

প্রতিশিধি পাগাইত। আম্ুজাতিক 'াদালত হল্যাণেনু 
হেগ শহরে 'অব্িত। প্রতি বংমব ১৫ জুন অথবা 
পূর্ঘোধিত সময়ে এই আদাপতেব বৈঠক বসে। 

প্রধান”: ইংশ্যা এ ফ্রান্সের ইচ্চাগসারে পরিগাপিত 

হউটালঞ জগাট্সংঘ রাজনৈতিক দিক ভিন্ন অন্য দিকে কিছু 
ভাল কাদ9 কাপষাছে। বিভিন দেশের অর্থ নৈতিক 

9 স্থাসা-উন্নয়নে। ইনপ এবং স্বীনোক শহয়া আগুরজাঠিক 
বাধসায়লিয়গণে সঘেন চেস্টা ছিল ॥ দ্বিতীয় মহাযুক্ষের 
শেষে ১৯৪৩ শ্রীছাদের ১৮ এপ্রিলের 'অধিবেশনে জাতি 

স*ঘের অবসানের এবহ স্থাবর ও অস্থাবর এক কোটি 
সতেরো পক্ষ ডলার মুপোব সম্পন্বি বাষ্ীসঘে (ইউ. 
এন. ৪১) প্রধানের ঘিদ্ধান্ত কতা হয় । রাইুলশখা তু 

এ] ধা প্রনাদ মেনগুপ 

জাতিম্মর যাহান। পূর্জন্মের কখা স্মবণ করিতে পাবে। 
জন্মান্তরুবাদের উপর এই প্রারণার ভিন্ভি; মতি প্রাঈিন 
কাল হইতে ভারন্বর্ষে এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান 

দেশে ইহা ধর্ষবিশ্বাসের সহিত জডিত হইয়া মাছে। 
জন্মান্তপ শ্বীকার করিলে জন্মান্তবের কথা স্মরণ করিতে 

পাবাও সম্গব বলিয়া শ্বীকার করিতে হয়। মহাভারতে 
কয়েক স্বানে জাতিম্মরাতার উদ্মেখ পাছয়া যায়। 

জাতিম্মর নামে এক ত্র? ছিপ, এই হৃদে সান করিলে 
মানুষ জাতিম্মর হইত (মহাভারত, বনপর্ব ৮১৮০ শ্লোক) । 
জাভিম্মরত্বলাভের অন্থ উপায়৪ মহাভারতে বণিত 

আছে। শুধোদয়কালে সমাহিত চিন্নে যে আষ্টোস্ুর 

শতবার হূর্ধণাম পাঠ করে সে ধন-পুর-রতাদি, প্রাণ্ধ 
হয়; স্মৃতি; মেধা ও জাতিম্মরত্ব লাভ করে (মহাভারত 
এঁ ৩১৬০)। ভগবদ্গীতায় জাতিস্মববাদ স্বীকৃত ১ শারুছণ 

জাতীয় আয় 

অঞ্দুনকে বলিতেছেন, এঅর্থন। আমার এবং ০্চোমার ব 
জন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সকপ জানি, পরপ্তপ, 
তুমি জান না” ( ৪1৫ )। 

রামায়ণে জাতিন্মণহেথ কোনও উল্লেখ পান্য়া মায় 

না। হরিবশে জাতিস্মপ প্রনঙ্গ আছে, একটি উপাখ্যান ও 
পাওয়া যায়) বুক্লদেতের 9 জপ ব্রাঙ্গণ পে গমন- 

কালে ক্ধায় কাত হইয়া! গোহত্যা কণে। পরবে পাপ- 

্ষালনার্থ উহাবরা] গোমাংস পিতুদেবেরু উদ্দেণ্যে অর্পণ 
করিয়া ভোজন করে। এই পাপ এ পুণ্যের ফলে তাহারা 
পরজন্মে সাত জন ব্যাধরূপে অন্মগ্রঃঠণ করে এবং অতিশয় 
ধাশিক ও পিতৃশ্ক্ত হয়) বুপা প্রাণী হ্যা হইতে বিরত 
থাকে । মাতা-পিতার মুতার পর ভাভার] হেচ্জায় গ্রাণ- 
ভাগ করে এবং পুনরাদ জাতিম্মর মুগকপে জন্মগ্রহণ করে 
(হরিবংশ, ১২০২-৩ মোক )। 

মভস"হিতায় (81১৪৮) উত্ধ' হইয়াছে যে বেদপাঠ, 
বাহা ত্যন্তর শৌচ, তপন্তা ও সবভূতে আঅতোঠের ছারা 
পুরজল্স স্মরণ কথা যায়। যোগসতে ॥ ৩১৮), লিখিত 

আচে অপরে।ক্ষ এন্ুভূতির ছারা পূৰজন্মেব জ্ঞান জন্মিতে 
পারে। ভাগবত পুবাবে ৫৯) জড়ভরছের জাতি, 
স্মরহেব উপাখ্যান আতকে এবং অন্তর (৯৮1১৬) শৃর্বকথয 
অমমঞ্জকে জাতিস্র বলা হইয়াছে । 

বৌদ্ধ জাঙকের কাহিশাগুপি বুক্ষছেবের পৃৰ পুব- 
জন্মের ঘটনাকপে জাতিন্মর-শৈলীতে লিখিত : বুদ্ধদেব 
জন্মান্তারর কথা ম্ম্ণ করিয়া কাহিনী বলিতেছেন। 
পরবতী কালের সান্কত সাহিতো (কথাসুৎসাগরাদি ) 
জাওস্মর মানুষ ও পঞ্খপন্ষঈণ নানা কাভিনী পাওয়া ঘান্ব। 
বাংলা সাহিত্যের আদি পরবে বল কথা-উপকথার জাতিস্থর 
মাম ৪ পশুপক্ষীর প্রসঙ্গ আছে । 

খ্া্টধর্ম ছন্মান্থরবাদ স্বীকার করে না। ভাই পাশ্ান্ত্য 
দেখে জামরতার সবার নাই। কিন্তু আনুনিক পান্মান্া 
কথামাহিত্যে জাতিষ্মবতা অবলনগন কবিরা কান্ননিক 

কাহিনী চিত হইয়ছে। জাক লগ্ডন, কোনান ডয়েল, 
সমারৃসেট মম প্রভৃতি লেখকের নাম এই স্ৃতে স্মরণীয় । 
সাপ্রতিক বাংলা সাহিত্োও জাতিম্মরহমূলক কাহিনীর 
আবিভাব খটগ়াছে। 

জাতিম্মপত্বের কোনও বৈজ্ঞাশিক প্রমাণ এ পধপ্ত 
পাওয়াযায় নাই। 

শখদিন বনে।পাধার 

জাতীয় আয় দেশের যাবতীয় পণাসস্কারের বাংসরিক 
প্রবাহের মুদ্রামূল্য। জাতীয় আয়-পরিমাপের একাধিক 

৫ 



জাতীয় আয় 

পদ্ধতির গ্রচলন আছে। প্রথমতঃ) মোট উৎপাদনের পরিমাণ 
হইতে একটি হিসাব পাওয়া যাইতে পারে। বৎসরে 
মোট যঙ প্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাদের বাগাব দর লইয। 
উহা হইতে অসম্পুণ দ্রব্য বা যাহা অন্য দণ্যে্র উৎপাদনে 
বাবহত হইযাছে তাহার মৃশা বা? দিলে পাওয়া যায় 
স্বুন জাতীয় উৎপাদন (গ্রধ গ্লাশন্তাল প্রোডাক্ট )। ইহ] 
হইতে যন্থপাি ক্ষয ক্ষতি বাবদ ধায অগ খা দিলে পাই 
নিট জাতভীয উত্পাদন ( নেট ন্যাশন্তাপ প্রোঙার )। ইভা] 
বাজারদবে নির্ধারিত জাতীয় আয। অন্য দৃষ্টিকোণ 
হইতে বিচার করিলে এ পঞ্ধ আয পঞ্ছতি দ্বারা একই 
জাতীয আয় নির্ণব কর। যাখ। অর্থাৎ বাৎসরিক উত্পাদদনে 
নিসুণ্ত সব শ্রমিকের মঙ্গুবি ( পেশীছাব বর আখসহ ), 
জমির মালিকের গ্রাপা মোট খাজনা (যাহাবা শিজেদের 
বাড়িতে বাস করে তাহাদদেব আনুমানিক ভাড়ালহ ), 
পুজিদাবের প্রাপা মোট স্থদ বাবসাথে মোঢ মুনাষা 
( যৌখ কোম্পানির অ্র্টি৩ লত্যা শপহ ) - এই চারিটিব 
সমন্ট হইবে ত্টি জাতীণ আঘ। হহা উপকরণ মুলে। 
নির্ধারিত জাতীয আয। এই মাধলমতে অবশ্য এমন 
কোনও আয় ধরা হইবে শা যাহ] বত্সরের চপ 
উত্পাদনের দ্বাত্রা আগত হয় নাহ, (যখা প্রান কর্মগারীব 
পেনশন )। নিট জাতীয় উৎপদন ইহনে পরোক্ষ কর 
বাদ দিলে তাহা নিট জাতীয় আয়ের সমান হইবে। 
জাতীয় আয় শিয়ের এক তৃতীর পদ্ধতি হইতেছে 
আভ্যন্তরীণ ভাগ্য পশে।র উপপ্ন বাধ এব" মোট বিনিয়োগ 
বাব ব্য়-_ এই উত্ষের সমই গ্রহণ। 

মোট জাতীয় আয়কে দেশের জনস'খ্যার ছ্াণ। ভাগ 
করিলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যাষ। 

মুদ্রার ক্র্যশ্কিব হাপ বুদি বিভিন্ন বৎসরের চলতি 
মুপ্যন্তরে শির্ধারিত জাতীয় আাবের হিসাবকে প্রভাপি 
করে। দেশে গ্কুত জাতীয় আখের কিরূপ বুক (খা 
হ্বাস) ঘটিতেছে তাহ] নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন বৎসরের 
জাতীয় আযকে একটি বিশেষ ব্মরের অপব্বিঠিত মূল্য 
স্তরে হিসাব করা হয। 

বর্মন কালে জাতীর আয়ের হিমাব বিশেষ গুকুত্বপূথ। 
ইহা হইতে জাতীথ অর্থনীতির স্বপ্নকানীন উপান পতন, 
দেশের অথ নৈতিক বুদ্ধিপ্ন দীর্ঘকালীন হাব এব” অন্যান্য 
দেশের তুলনায় ইহার জীবনখারণ মান জানিতে পাকা 
যায়। জাতী আয়ের হিনাব প্যতীত অর্থ নৈতিক 
যোজনা অসম্ভব। 

ভারতবর্ষের মত দেশে জাতীয় আয়গণনার প্রচণ 
পরিসংখ্যানগত ক্রটি থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ, এখানে 

জাতীয় আয় 

উৎপন্ন রবের একট বুহৎ্ অংশের লেনদেন মুদ্রার বিনিময়ে 
হয় না) যে অত্শটুকু বাজাবে আসে তাহারও পরিমাণ 
এবং মৃল্য-সম্পফিত যথেষ্ট হিলাবপত্র পাওয়া কঠিন। ফলে, 
+ষিজাত প্রবণ অধিকাংশ ক্ষেএেই অন্মিত মুদ্বাযূল্র 
উপর নিশ করিতে হয়। একই ব্যপ্চি বিভিন্ন সময়ে 
বিিন্ন প্রকার কর্মে নিষুক্ত থাকায় বুণ্তিগত শেরণীবিভাগ 
৪ সঠিক গণনায় অস্থাবধা হয। হই! ছাড়া, ক্ুপ্র- 
শিল্পজাত আয়, পেশাদার ব্যঞ্িরি আয়, যন্ত্রপাতির 
ক্ষষক্ষতি খাবদ অখ হঙ্যাদি সম্বন্ধে শি৬পযোগ্য তথ্য 
পাওয়া যায পা। 

গত শতা্দীর শেষ ভাগ হইতেই ঙগাতীয় এবং মাথাপিছু 
আযগণনাপ ক্ছু 1৬ বাওগত প্রচে্া হয়। তাহার 
মধ্যে কয়েক [ইসাব [নয দে পয হহপ। 

শাখশাকানীব শম +১41. খ্রিটি পাবা তব মখাগিছ 
"[পীয় হায় *য 
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এহ প্রসঙ্গে উলেখখোগ্য যে বিতিন্ন গণনাকাবী জাতীথ 
আয় পরিমাপের পর্ডিনন পন্থ। গ্রহণ পরায় তাহাদের হিপাব 
পারস্পরিক তাবে ভপনীয় নগ। 

১৯৪৮-৪৯ আপ হহতে জাতীয় আথ কমিটির বিপোর্ট 
অচ্যাখী হিসাব পাওয়া যাষ। জাতীয় আয় কমিটির 
হিপাবে কৃষিজ, খনিজ & শিষ্লাজ আয় দ্রব্যসমটি পদ্ধতিতে 
এবং পরিবহন, প্রশাসণ, বাণিজ্য ও পেশগত আয় 
আয়লমন্টি পদ্ধতিতে নির্ণীত হইয়াছে । ইদানীং জাতীয় 
আযসংস্থা (ন্াশন্তাল ইন্ফাম ইউনিট ) গণণাপদ্ধতির 
কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছেন | 

৪৯৬ 
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জাতীয় খণ জাতীয় খণ কথাটি প্রা সধদ1 সরকারি 
খণ অর্থে ব্যবহাত হয। এক জারির পোক অন্থ জাবি 
লোকের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিলে আাহাকে 'জাতীম 
খণ” বলদ! যাইতে পাবিত , কিছ্ধ একপ বলা বীতি নাই । 
কোন ৪ দেশে কেশীয় সরকাব ৪ প্রাপ্ীয সরক।ব, 
এই উভয়বিধ শাসনকেন্ছ্র বিদ্যমান থাকিলে অনেক সমষে 
মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের খশকেই জাতীয় খণ ব্গিধা গণ্য 
করা হয। সব্কার শিজ দেশের জনসাধারণ অথবা 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিপে তাহাকে বলা হয 

ভা ৩1৬৩ 

জাতীয় খণ 

১৯৫৫ ৫৬ ১৯৬৩০-৬১ ৬৪ ৩৩- ৬৩৪ 

৫০*২ ৫৯৬ ৫৯ 

১৭৩৬ ১১১ ২6৪ 

১৯৭ ২৪৩ ৭ ৭ 

১৭*৩ ২৩২ ২৮৯ 

০৭2 ৮৫ ৮০63১ 

৬০৪৮ ১২৭৫ ১৩৯১ 

২৬৭৮ ২৯৩০২ ২৯৪৮ 

“আভাগ্তগীশ' খণ ) অপর দেশ্রে জনলাধারণ, ব্যাঙ্ক অথবা 
এ দেশ সরকারের শিকট হইতে খণ সণ্গ্রহ করিলে 
তাহাকে বলা হম “বৈদেশিক? খণ। কোনও 'াস্থজাতিক 
গণতাগার (যথা পিখব্যাঙ্গ ) হইতে খণ স গৃহীত হইলে 
৬|হা? 'দৈদেশিকা ফণ বলিয়া গণা হইবে। 

মু-বিগ্রহ কিবা গন্যনত্য শ্রাকম্দিক কারণে সরকারি 

বাষের "অঙ্গ শিধমিত৩ রাজনকে অতিক্রম করিয। গেলে 
সরকারকে ঝখণ স গ্রহে উদ্ো হইতে তম। ইৎবেজ- 

শাসিত ভাবতে জাতীখ খণেব সম্প্রসারণ প্রধানতঃ এই- 
ভাবেই হইয়াছিল। রমেশচন্ছ্র দবেব হিসাব অনুযায়ী 
উনিশ শনকের আদি হইতে মধ্য ভাগ পর্যন্ত জাতীম খণ 
১ কোটি পাণ্ড হহতে ৫২ কোটি পাউগড পমস্ বৃদ্ধি 
পাইধাছিল। তত্কালীন শিখবুদ্ধ,। আকগানযুগ্ধ ইতাদির 
বাধ নিধাহ এই উপামেই কবা হয। ইহার পন পিপাহী 
হেব ফলে যে-অঙিরিক্ত বাখ হয তাহাতে ১৮৬০ 

খ্াষ্টাব্ষে জাতীয় খশের পধিমাণ ১০ কে টি পাউগ্েরও 
উপবে এনে। 

কিন্ত াকঞ্দিক বাধনাহল)ই সবক।বি খণের একমার্র 
কাবণ শম। অনেক ক্ষেতে ধণেব জহায্যে নূতন নৃতন 
সম্পদ গঠন করিবার উদ্দেশ লইযা সবকারি নীতি গণিত 
হণ। সে ক্ষেনে খণবৃখ্গিব সঙ্গে সঙ্গে সম্পদেখ পবিমাণও 
বুদ্ধি পাঘ। ভারত সবকার এই শীতির অন্কলরণে গত 
শতাকীতে বেলপথ, সেচের খাল ইত্যাদ শি্'ণের বাবস্থা 
করিখাছিলেন। বওমানে বিতিষ্ন শ্ল্পিজাত বোর 
কাণখানা শিমাণে৪ এই নীতি প্রযোগ কবা হইতেছে । 
এই ধখনেব ঝণ উৎপাদনশীল" | মুদ্ধ-বিগ্রহজনিত গণ 
“অগ্্পাদণশীল? বলি অবাঞ্ধনীঘ হইলেও অনেক সমযে 
এই ধরনের খণ অপখিহাধ হইয়া! পডে। 

অনেক সমঘে বাজস্বেব অপেক্ষায় না থাকিযা সবকারকে 
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জাতীয় ধণ 

সাময়িকভাবে ধণ কন্যা ব্যয় পির্বাহ কবিতে হয়। এই 
ধখনের স্বমেযাদী খণ সাধারণতঃ তিন মাসের “ট্রজারি 
বিল" নামে পরিচিত । ইহা ছাডা ৭ খণের পরিশোধ কাল 
এবং "অন্যান্য বিষয় অনুসারে মরকাবি ধণকে নানা শ্রেণীতে 
ভাগ করা হইয়! থাকে। প্রতিটি সরকারি খণপত্রে 
নির্ধারিত মূল্য যি উচ্চ মানের হয তবে 'শহাকে 'বপ্ত”, 
কোম্পানির কাগজ' ইত্যাদি বলা হয়, যদি "পেক্ষাকৃত 
নিয় মানের হয় তবে তাহাকে খ্লপ সক্য়ের 'সার্টিষিকেট। 
বল! হইয়া থাকে । 

ডাকঘবের 'সেভি-স ব্াক্কে' জনসাধারশেব সঞ্চিত অর্থ 
কিংবা প্রভিডেন্ট ফণ্ড ইত্যাধিতে গচ্ছিত অর্থের জন্ত৪ 
সরকার জনসাধাবণের নিকট দাশ্রাবদ্ধ, ইহার জন্যও 
সবকারকে সুদ দিতে হয়। স্থৃতবাং সরকারের মোট দাখের 
হিসাবে নিয়োক্ত চার প্রকার দাযকেই অন্ঠগুন্ত কবা হয়: 
১. দীর্ঘমেয়াদী খণপন্জ ২. স্বল্প সঞ্চযের সার্টিফিকেট 
৩, ট্রেজারি বিল এব ৪. নাশাবপ গচ্ছিত অর্থ ও 
আমানত । 

খ্িতীয় মহাঘুদ্ধের প্রাক্কালে (১৯৩৮-৩৯ শ্রী ) শারজেন 

জাতীয় খণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১২০৬ কোটি টাকা। 
ইহাৰ আধো বৈদেশিক ( গ্ুধানতঃ ইংপ্যাণ্ডের নিকট 
পরিশোধা ) খণের পরিমাণ ছিল প্রা ৪৬৫ কেটি 
টাঁক1। দ্বিতীয় মহাযুছের সমযে অতিবিক পণারঞ্জানি, 
প্রাচা রণাঙ্গনে ইব্জে সৈন্যের ব্যযভারবন ইত্যাদি 
কারণে ভারত প্রচুর ঈংপ্যান্ীয় মুদ্রা (স্টাপিং ) অঙ্গন 
করে এবং ভাহাব সাহাযো বৈদেশিক খণ 'মনেকা'শে 
পরিশোধ করে। বৈদেশিক খণ পরিশোধ করিবার জগ্য 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সাধারণতঃ 'অপবিহাধ। কিন্ত 
আভাস্তপীণ খণ পরিশোধ করা অপেক্ষাকৃত সহজ । 
সরকাণ ভাঙহাব কর নির্ধারণের ক্ষমতা প্রধোগ করিয়া 
সর্বদাত অভিরিকু রাজন্ব স-গ্রহ করিতে পাবেন এবং 
খণ পরিশোধের উদ্দেশ্বো টই1 ব্যবহার করিতে পারেন । 
অবশ্য, এই কবভান দ্ুর্ণহ হইযা উঠিশে আভ্যন্তরীণ 
খণের জনও দেশে নানাবপ অবাঞ্চিত প্রতিক্রিয়া দেখা 
দেয়। 

ইদানী" পঞ্চবামিকী পবিকল্পনার অন্তর্গত কর্মন্থচীকে 
রূপ দিবার চেষ্টায় ভাগত সরকার জাতী খণবুদ্ধির 
নীতি অবপন্ধন করিয়াছেন। কেবল আগ্ঘাপ্তরীণ 
খণ নয়, ধৈদেশিক খণেপ প্রয়্োজন৪ এজন্য বু্ছি। 
পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯১৫-৬৬ গ্রীষ্টাবের মধ্যে 
ভাবতের জাতীয় খণের বুদ্ধি পরবর্তী তাপিকা হইতে 
সুম্পষ্ট হইবে: 

জাতীয় পতাক! 

বংসব আগ্গন্তরীণ খণ বৈদেশিক ধণ মোট জাতীয খণ 
(কোটি ঢাক) 

১৯৫০-৫১ ২৫০০'৭৩ ৬০*৭৭ ২৫৬১'৫৯ 

১৪৯৫৫-৫৬ ৩১৭০৮২ ১৪০৭৭ ৩৩১১৫৯ 

১৯৬৩৩ ৬১ ৫৪৫৫০৩ ৮২৫৫৭ ৬২৮০ ৩৬৩৩ 

১৯৬৩৫-৬৬৩ ৮৭৫৩৪৫ ২৬২৭১৮ ১১৩৮২৬৩ 

জাতীয খণের বুঙ্ষির সঙ্গে সঙ্গে সরকারি উদ্যোগে 
গঠিত নহতন জাতীয সম্পদের পরিমাণও সন্প্রসাবিত 
হইতেছে । ভাবঙের জাতীয় খণের শতকরা ৮ তাগেরও 
বেশি অংশ সরকারি আয বুির সহায়ক । কিন্ধু বৈদেশিক 
থণ পরিশোধ করিবার উপায় হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা 
'অজনেব কঠিন প্রশ্ন ওঠে। 

দ্র বং ০0000, 016 12001101010 11158019 ০] 17410 

[77061 12019137615 1016,10200017, 1906 

1২ 00080057016 12501107110 11150 01 1704 

717 016 ৬0011114850, 1,009017, 1908 , [17 

18101, 7196 15০01011705 01 1101101711101/66, বি 

০11, 1953 , 79. টব 00100391701 1010109 

11 1150 190) 5 01 10106 ০0111), 081011000, 1958 ; 

[২৮১০1৬০7311 ০ 117015,%177801191)016 07 

(0117611০) 010 17110017565, 1965-66. 

বারন ৪[চ1ধ 

জাতীয় গ্রন্থাগার নাখন্যাল লাহবেরি 

জাতীয় পতাকা রাই ও জানি টৈশিষ্টা ও মধাধাণ 
প্রগক। জণপজগতে জাহ।তে পবিবাহতকেব পরিচিতি 

এব হ্বাতগ্্য প্রক্কাশেব জগ্ঘ সবপ্রথম পতাকা বাবহ ই হয়। 
স্থলদগতে পতাকার বাধহার হয় শ্রীষ্টধর্ম প্রচাবকালে- 

্রাষ্টান সৈন্তগণ বিধমীদের বিরুগ্ে মুদ্দেব সময়ে জুসচিহযু 
পঙাক] বাবহার কবিত। এঘোদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
উন্ুর ইরোপে নৌবহবের জন্য জাতীয় পতাকা উন্লোলনের 
বিধি প্রসু্* হয। জপজগতে বাবহত পতাকার মাধুনিক 
রূপ ষোডশ শতকে পরিগুহীত হয়। ছুগ-গ্রাচীবের উপর 
পণাকা উক্কোলন প্রথার স্বচণা হয মধ্যযুগে । ফরাপী- 
বিপ্লবের যুগে জাতীয় পতাকা বাস্্ীয় রাজনৈতিক চিহুম্বরূপ 
গৃহীত হয়। করুমে ভিন্ন ভিন্ন গাষ্টের পতাকা ভিন্ন ভিন্ন 

রূপ গ্রহণ কবে। বর্তমানে প্রত্যেক স্বাধীন বাষ্ট্রের জাতীয় 
পতাকা রাখিবার 'অধিকার আছে। 

ব্রিটিখ-শাসনের প্রতিবাণে জাতীয় আন্দোলনের প্রতীক 
হিসাবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাঝের ৭ আগস্ট ভারতধর্ষে প্রথম জাতীয় 
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জাতীয় মহাফেজখান! 

পতাকা উত্তোলিত হয়। লাল, হুলুদ এবং সবুজ এই 
তিন বঙে বঞ্িত পতাকায় পাল রঙের উপর সান্রিবদ্ধ 
৮টি পদ্ম এবং হুলুদ রঙের উপর ণীপ কাপিতে বন্দে 
মাতরম্” কথাটি নাগবী অক্ষরে লিপিবদ্ধ ছিপ। ১৯০৭ 
খরীষ্টান্দে মাদাম কাম! পার্সীতে (প]াবিম ) যে ভারতীয় 
জাতীয় পতাকা উত্তোলন কবেন তাহাতে ৮টি পল্মের 
পরিবর্তে ৭টি তারকা অঙ্কিত ছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাবে 
বেলিন সোস্তালিস্ট কনফারেন্দে এই পতাকা প্রদশ্রিত হয়। 
১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আনি বেসাণ্ট এবং বাপগঙ্গাধর টিলকেব 
নেতত্েে শ্বায়বশাসন আন্দোলনে ব্যবহৃত পতাক। শতন 

কপ গ্রহণ করে। ইহাতে ৭টি আারকাচিষ্চ এবং চন্ছের 
নকশা-স*বলিত ৫টি রক্ব্ণ এবং ৪টি সবুজ ডোবা 
থাকে। 

অমহযোগ আনোপনেব সময় গান্ষীজী জাতিধর্স- 
নিণিশেষে মিপিও এক জাতির প্রতীক হিমাবে ত্যাগ, 
সততা এবং প্রগতি ধারক জাতীয় পতাকার পরিবতিত 
রূপের প্রয়োজনীএতঙা অন্থভব করেন। জাপ্ঞরের লাপা 

হংমরাঞ্জের পরামশে এবং মস্থলিপষ্ট্রম কপেজের পিঙ্গালি 
বেঙ্ক৭।-4 ৪1 শিন্ধে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পতাকাব নূতন কূপের 
খসডা প্রত্বত হইল। ইহাতে গেঞ্ষযা, শাদা এব" সবুজ 
রঙেব চোরা এশং শাদ। বঙের উপর বকা চি 
'ুঙ্কিত তয। ১৯৩০ খ্রীষ্টন্দে আইন 'অমান্য আন্দোপনে 
এই দ্রবণ পতাকা আহষ্টাণিকভাবে গুহীত হউপ। 
স্বধানতার পরে গোপাশঞষ আয়ারের পবামশে চরকার 

পরিবতঠে অশোকচক্র ব্যবহার করিযষা এ পশতাকাটি 
ভারতের জাতীয় পতাকারপে গৃহীত হইয্বাছে। 

দ্বে ক্রে, 19. [২৭101910001], 11000165176 090: 2148, 

3017009১, 1949 3 19, 191010104 110111900 ০1 

11985, 1,00001), 1958. 
মশোক। সেনগুপু 

জাতীয় মহাফেজখানা ন্যাশন্তান আর্কাইভস । ভারত- 
বর্ষের গুরুত্পণ সরকারি কাগজপত্র এবং দশিশাদি যেগুনিব 
কোনও বর্তমান ব্যবহার নাই অথচ শামনতান্ত্িক অথবা 
অন্ত কোনও প্রয়োজনে ভবিষাতে কাজে লাগিতে পাৎ্খ 
অথব1 যে সব কাগজপন্ত্রের এতিহাসিক মূপা আছে সেগুপি 
জাতীয় মহাফেজখানাম় একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা 
হইয়াছে । ১৮৯১ শ্রীষ্টান্ডে এই মহাফেজখানার প্রত্চি 
হয়। অবশ্য তখন এই বিভাগের নাম ছিল ইম্পিবিম্যাল 

রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট। ইহার পুবে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি 
কাগজপত্রের কোনও কেন্ত্রীভূত সংগ্রহালয় ছিল না। 

জাতীয় মহাকফেজখান! 

প্রত্যেক বিভাগের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিভাগীয় 
মহাফেজখানায় থাকিত। কিছ্তধ মোগা পরিচালনার অভাবে 
এবং সতসেঁতে আবহাওয়ায় ও নাণাভাবে কীটপতহঙ্গাদিরু 
দ্বার অমূণ্য দপিলগুলির বিশেষ ক্ষতি হইতেছিল বলির! 
কিশাবে দপিপগুলির উপযুক্ক হানে এক্ষণাবেক্ষণ করা যায় 
তাহা নির্ণয়ের জন্য ১৮১১ খ্রাষ্টাবধে নিযুক্ত একটি কমিটি 
সরকারকে জানান যে অধিকাঁশ কাগঙজ্পনেরই আর 
কোন৪ সরকারি গ্রয়োজনে লাগিবার সঙ্গাবণা নাই; 
বর* পরিণখ্যান এবং এতিহামিক ধিক হইতে সেগুপির 
বিশেষ মূল্য আছে। কমিটির মঠ যে সকপ দলিলপত্র 
এই ধরনের মুপা আাছে সেগ্তলিকে মতেপ মহিঠ বাছাই 

কবিরা এব" বিভিন্ন দপরের বেক পরমে ছাউয়া না 

বাখিয়! একক সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। ইহার€ দীর্ঘ 
দিন পবে ১৮৮৯ খ্রীষ্ান্ধে খ্যাতনামা এতিহামিক এবং 

গবেষক জি. ডব্পিউ, কফবেনঠকে ইম্পিবিধ্যাল রেকঙ 
ডিপার্টমেন্ট গঠনের দায়িত দেয়া হয। ১৯১০গ্র্ান্। পর্যস্ 
এই মহাষেজখানা ভাবত সবকাবের স্ববা্ দপবের 

পরিচাপনাধীনে ছিল, পরে হহা শিক্ষা দপরের কর্তহাধীনে 
যায় এখং কলিকাতা হইতে নূন্ন পিনীতে স্থানাস্থরিত 
হয়। দেশ স্বাধীন হইবার পবে ইহাকে জাঠীয গরতিষ্ঠানের 
পপ দেওয়া হয এব ইহার পণ পামকরণ হয় জাতীয় 

অঠ্িলেখালয বা জাতী মহাফেজখানা (ন্যাশন্যাল 
আর্কাইভস এ ইণ্ডিয়া )। 

তারতখর্ষের জাতীয় মহাক্জেখানা পুথিবীপ বৃহত্তম 
মহাঞ্েজখানাগুলির মধ্যে অন্ততম | এখানে বক্ষিত 
দলিশারির মোট সংখ্যা বওমানে ৫* লক্ষের অধিক এবং 
ঈই] ব্যতীত এখানে বহু মানচিএ সংরক্ষিত আছে। এই 
পহাষেজখানাষ রক্ষিত দপিলগুলি কেবল ভারতবর্ষ নয, 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারতবধের প্রতিবেশী বাষ্গুলির ও 
শাসন ঙান্ছিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের এক 
অমৃশ্য আকর। মহাফেজখাণায় রক্ষিত দলিল এবং 
কাগজপত্রগুপির শিবাচণ ও নিয়গ্ণ ভারত সবকারের 
'ঙ্গিষ্ট অঞ্ধণালয়ের অধীন । কেবপমাআ কাগজপত্রগুণির 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশ[সনিক বিভিন্ন 
কাজে যে যে দপিপের আবশ্াক তাহা সরবরাহ করা 
মহাণেজখানাব প্রধান দায়িত্ব । 

জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত কাগঞজপহের উত্বেখ- 
যোগা সংগ্রহের মধো আছে ঈম্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির 
আমলের দলিলপত্রগুলি। কাগজপত্রগুলির মৃপ-সংগ্রহ 
১৭৪৮ত্রীষ্টাঝ হইতে শুক হইলেও এখানে পূববতা সময়েরও 

বহু মূশাবান কাগজপত্র আছে। ইহা মধ্যে ঈন্ট ইতিয়া 

৪ 



জাতীয় মহাফেজখানা 

কোম্পানি ও তাহার কর্মচারীদের মধো ১৭০৭ খ্রীষ্টাবব হইতে 
১৭৪৮ গ্রীষ্টাবের মধো যে সব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয় 
তাহাবও সপক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া! যায়। ইহা বাতীত 
কোম্পানির পরিচালক এবং এখানকার সভার বিবরণ, 
সভায় গৃহীত প্রস্তাব এবং স্মারকলিপি মবই কোম্পাণির 
কাগজপত্রে সংগ্রহে আছে। জাতীয় জীবনের এবং 
শাসন ও অর্থনৈতিক বাবস্থার প্রা সমস্ত গুক্তত্বপুণ 
দিকেই মোটামুটি এক অখও্ড বিবরণ এই দপিপপত্র গুলির 
মধ্যে পাওয়া যায়। এই সমযের সমস্ত দলিপপত্রই হাতে 
লেখা । 

পররাষ্ট দপ্তরের কাগজপত্রসমূহে ভারতবর্ষের প্রতি- 
বেশী বাষ্গুলির সম্বন্ধে, বিশেষ করিষা মধা এশিয়া, 
মধ্য প্রাচোব অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবধণ পাণয়া যায়। ইহা 
ছাড়া প্রাচ্য বিভাগে ভারতীয় এবং বিতিন্ন এশীয় ভাষায় 
বহু দলিল এবং চিঠিপত্র আছে। ইহাব অধিকা"শ 
ফার্সীতে হইলেও সংস্কৃত, আরবী, বালা, হিন্দী, মারাঠী, 
ওভিয়া, তামিল, তেলুগু, এমন কি চীনা, শ্যামদেশীয় ও 
তিব্বঠী ভাষায় পিখিত দপিশ এবং চিঠিপর়ের সংখ্যাও 
কম নয়। স্বাধীনতার পরবতী কাশে বিভিন্ন দেশীয় রাজের 
রেপিডেছ্সির কাগজপত্রগুপির সংগ্রহ মহাঞ্জেখানায় 
স্থানান্তরিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে বহু কাগজপত্র বিভিন্ন 
ভারতীয় ভাষায় বচিত | 

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে বিদেশ হইতে মূলাবান 
দলিলপত্রাির মাইক্রোফ্িল্স সংগ্রহ করা জাতীয় মহাফেজ- 
খানার আর এক কৃতিত্ব এবং ইতিমধে; ব দলিলের 
মাইক্রোফিল্ম বিদেশ হইতে সংগ্রহ কবা হইয়াছে। ভারতীয় 
ইতিহাসের এই অমূলা আগারটি ১৯০৯ ত্রীষ্টা্ধে ইতিহাস- 
গবেষকদিগের নিকটে উন্মুক্ত করা হয়। গবেষকদিগের 
সাহাযোর জন্য মহাকফেজখানার প্রকাশন বিভাগ এখানে 
রক্ষিত দলিলপত্রগুলির হ্যাগুবৃক+, “প্রেস পিস্ট' এবং 
ইন্ডেক্স' ইত্যাদি মুদিত করিয়াছেন । ইহ] ছাড়া অনেক 
'কুত্বপূর্ণ দপিলপন্ের মক পনও প্রকাশিত হইয়াছে। 

মহাফেজথানার 'আর একটি প্রধান কাজ হইল 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পুরাতন দলিলপত্র সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা কর, জীর্ণ দলিলগুপিকে নিশ্চিত ক্গতি হইতে 
বাঁচাইয়া সেগুপিকে পুনজীঁবন দান করা এব" নানা প্রকার 
পোকামাকড় বা কীটপতঙ্গের হাত হইন্ডে দলিপপত্র গুলিকে 

নিরাপত্তা দাণ করা। ইহা ছাভা কিছুদিন হইল বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে দপিলপত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ ৪ মহাফেজথানার 
প্রশাসন-ব্যবস্থাসম্পকে শিক্ষাদানের জন্য একটি পাঠ্যক্রম 
মহাফেজখানায় চালু করা হইয়াছে। 

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ 

ইহা! ব্যতীত মহাফ্জেখানায় রক্ষিত ব্যক্তিগত চিটি 
এবং কাগজপন্ধের সংগ্রছটি ইহার একটি প্রধান 'মাকর্ষণ। 

শিখন।ণ বায় 

জাতীয় শিক্ষা-পরিষ্দ ১৯০৫ খ্রাষ্টাবের জাতীয় 
আন্দোপনে যে কয়টি ভাবধারার বিবতন ঘটে, তন্মধ্যে 
বাংলার একা") “বয়কট ও শ্বদেশী'র সহিত জাতীয় 
শিক্ষার আদর্শ ও ছিপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । উনিশ 
শতকে ইংরেজ প্রবঠিত পাশ্চান্তা শিক্ষাব্যবস্থার শানাবিধ 
কুফলের বিরুদ্ধে প্রতিঞ্রিয়ান্বরূপ আবিভূতি হয় জাতীয় 
শিক্ষার আন্দোলন। শারহীয় জাতীযতাবাদে 4 বিবতনের 
সঙ্গে এই শিক্ষা-আন্দোপনের মম্পক নিবিভ । 

১৯০৫ খ্বীষ্টাবে দেশী আন্দোপনেব শু? হইলে দেশের 
মধ্যে স্বাদেশিক হার প্লাবন দেখা দেয়। ধিশাতি পণ্য 
বয়কটেব সংকলন গৃহীত হইবার মগ্প দিনের মলোই ইংবেজ 
সবকাব পবিচালি 5 ও শিঙাতীয় শিক্ষা-বাবস্থা ব্যকটেব 
প্রজ্ঞ। ৪ গৃহীত হয । হার পব পক হম বাপক ছাত্র- 
দশলন। ছাঞলনের প্রতিশিমান জা শীষ শিশগা মান্দো পন ও 
বাপক কপ ধারণ ক্বে। সরকাি ধল-কলেজ হইতে 
বচিদুত ছাহদের %%৩র শিক্ষাসমশ্ার হট সমাধানের 
উদ্দেশ্যে বা পার জননাখকগন স্বাপণ কমিলেন জাতীয 
শিক্ষা-পরিষদ' (মাচ ১৯০৬ শ্রী) শামে বেসরকারি বিশ্ব 
নিছ্ভাপঘ এবং ইহার 'শধীন "বেঙ্গল গাশ্লা।স কলেজ 
আগ গুপ' ( মআাগন্ট ১৯০৬ খ্রা )। উভযেবহ মুল কর্মকেছ। 

হইপ কপিকাতাখ। খাসবিহারা ঘোষ খনে।নাত হইপেন 
জাতীয় শিক্ষা-পরিষধদের সভাপতি এব বেগশ গ্যাশন্তাপ 
কলেজ আর শ্বুল-ণর প্রথম অবাক্ষ হইলেন অরবিন্দ থোষ। 

ততৎকালে এদেশে এমন কোনও ভননাথক ছিপেন না যিনি 
কোণও না কোনও ভাবে এই শিক্ষা-পগিষদ্ণ সঙ্গে সংযুক্ত 
হইযা পড়েন নাই । কিন্ধ এই পরিষা-স্থাপনে ৪ গ্রাথমিক 
নে ডন মোসাইটিব প্রতিগাতা সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

ছিলেন সবাগ্রগণ্য। 
জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের পরিচাপনাধীনে যে জাতীয় 

শিক্ষা প্রবতিত হয় ভাহার মুল কথ! ছিল জাতীয স্বার্থে 
এব* সম্পূর্ণভাবে জাঠীয় কর্তৃত্বে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও 
কারিগরি শিক্ষা-প্রদানের ব্বস্বাসাধন। এই নৃতন 
শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । 
প্রথমতঃ জাতীয় শিক্ষাপরিধদ ছিল যথার্থ বেসরকারি 
বিশ্ববিগ্ভালয় | ইহার সঙ্গে গভমেন্টের কোনও সম্পর্ক 
ছিপ না। সাশ্ৃতিক স্বরাজের কর্মকেন্্র হিসাবেই ইহার 
জন্ম । জাতীয় শিক্ষার দ্বিতীয় বিশেষত্ব হুইল কারিগরি 
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শিক্ষার সার্জনিক ও বাধ্যতামূলক বাবস্থা । প্রাথমিক 
বিভাগ হইতে ম্যার্রিকের সমান ক্লাস পর্যন্ত এই বাবস্থার 
জের চপিয়াছিল। এমন কি কলেঞছ্গ বিভাগে৭ কারিগরি 
শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত । তীয় 
বিশেষত্ব ছিণ খ্বল বিভাগে ভামা, সাঠিা) আস্ক, ইতিহ।স, 
ভূগোল ইত্যাদির সঙ্গে পদার্থবিছ্া, রূসাণন, উদ্ছিদ- 
বিজ্ঞান, প্রাণাবিছ্যা, শ্বাস্থাতত্ব ইাদি লিছ্যাগ্রণির সাব 
জনিক ও বাধাতভামূলক ব্যবস্থা । চনুর্খ বিশেবখ ছিপ 
কলেজ বিভাগে গাচীন ভারতীয় ইতিহাস দর্শন, সকুমার- 
শিল্প ও সাহিতো শিক্ষাদান ও গবেৰণাব বন্দোবস্থ | পঞ্চম 
বিশেধত্ব হইল কলেজ বিভাগে পাপি, ঠিন্লী ৭ মারাঠী এবং 
যুগপং সবল ও কলেজ বিভাগে সংস্বত, আরবী ও খাসা 
শেখানোর বাবন্ধা। ইহ] ছাড়া উচ্চভর গবেষণার বিধবার 
জন্ত কলেজ বিভাগে ফবালী ৪ জার্মান ভাষা শিখাউবার 

ব্যবস্থাও ঠিশ। আরনিক পাশ্চান্যু জ্ঞান বিজ্ঞানেব সঙ্গে 
ছারদেখ সানা সন্ধ প্রতিষ্ঠিত করানোর লক্ষ্য ছিল 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সপম বিশেধাহ। মান সবাপেঙগা 
উলেখযোগা বিশেনহ হইল মন বিভাগের নিম "ম আশা 
»ইতে কলেজ বিভাগের সধোচ্চ শ্রেথা পর্যন্ত সব কিছু 
শিখাইবার জণা ব*লা ভামাকেই বাধা-ামূলক এ সাবন্দনিক 
বাহণ হিসাবে গ্রহণ । ইণ্বেজী হিল বাধ্যতামূলক 
খিহীয় ভাষা । শিক্ষা-পনিষদের আর একটি লক্ষা 
হিল খখাসম্ছব কম পবীক্ষাগ্রথ। ৪ যথামন্তব কম সময়ে 
শিম হইতে টউচ্০ শরেণা পন্ন্ত ( এম. এ গ্লাসের সমান ) 
শিশ্বাপ্রদান। মোটেব উপব, গাবদ্বে সহ/কাব মন্তসাতের 
উদ্বোধন, "তাহাদের মনে যথার্থ জান স্পৃহাণ সঞ্চার এবং 
জাতীয় চেতনাব পুন বিকাশই ছিল জাতীয শিক্ষার 
গোডার কথা । বগ্তঃ জাতীয শিক্ষা পবিধ্দ পরিচালিত 
শিক্ষা-আর্দোলন 'ভৎ্কালে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগাঙহ্র 
সাধন করিথাছি। শু পালা দেশেই নয, ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয শিক্ষা-পরিষদধেন প্রভাব পবিব্যাপু 
হইবা পন্ডে। মহাবাষ্টের বাশগঞ্গাধর টিলক ও পাঞাবেন 
লালা পাজপৎ রায অবাীশী নেতাদেণ মধো জাতীয 
শিক্ষা-আন্দোপনের সবাপেক্ষা উন্লেখযোগা প্পোধক 
ছিলেন। 

দ্র হবিদাম মুখোপাধায -সম্পার্দিত, বিশ্য সবকারের 
বৈঠকে, কলিকাতা, ১৯৪২ ১ হরিদাস মুখোপাধণাঘ ও উমা 
মুখোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাপার নবণুগ, 
কলিকাতা, ১৯৬১। 

মা মুগদোেপধ।য 

হবিপন মুগোগাধ ।য় 

জানীয'তাবাদ 

জাতীয় সমাজতন্্রবাদ সমাজতগ্ববাদ ও ক্যাসিবাদ দ্র 

জাতীয়তাবাদ শপতঃ এমন একটি এন্ুন্থৃতি যাহাকে 
লয়েড বতমান পৃথিবীতে ধর্মের সহি 5 ভুলনা করিম্বাছেন। 
কাণণ ধর্মের মতই জাতীফতাখা। গভীর প্রেরণাগ্রস্থত 

এবং ধর্মোশ্লাদনায় যেক্প মানুষ যুদ্ধ কনে বাআগাঞতি 
দেয়, জাতীয়ভাবা।9 সেরূপ প্রেরশাদাযক | জাহীযতাবাধ 
বলিতে পাঞ্ষি খুঝিয়াছেন এক বিশেষ এক্যাঞ্গছুতি, মে- 
অশ্ুঠতির সম-মংশভাগাী মানবগোষ্টা পৃথিবীর সমগ্র 
মানবসমান হইতে বিচ্ছিন্ন । জাতীধভাবোধ একফোগে 
মানবচিণ্ডে একাাবন্ধন এব" বিচ্ছিন্ন তাবোধ আনে । ব্রাইসের 
মতে জাতীয৩ জাগ্রত হয় ভাষা, সাহিতা ও "্সাদর্শ গত 
এতিহ্বন্ধনে গ্রথিত জনসমাজে এ৭ং এই ৬ক্যবদ্ধন 
ব্যান যুগে সবপেন্স। শক্তিশ।পী খাজনেতিক শকিকিপে 
ক্রিয়াশীল। 

মধাঘুগের পূর্বে জাতীযতাবাদের মন» সক্ষিয রাজনৈতিক 
চেতনার গণ্তিত্ব ঠিল বলা যায় না। চতভুণশ একেই এই 
চেতনাব প্রথম সুচনা দেখা যাম। ম্যাকিযাঙেলীকে 

গাহীয চেনার প্রথম উন্মেষকাপী বলা যাইতে পাবে_ 
ই্টাহার ইতাঁপীকে একীপত করিবার প্রচেষ্টার ইটালীর 
জাঙীয জাগরণ ঘটে। কিন্তু ইনল্যাণকেই প্রথম দেশ 
বল! যাঘ যেখানে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্ন তাৰ জন্য ইবেজ 
জাতির মধ্যে বিশ্যে এক্যানঠতির উদ্মেখ হয। অতঃপর 
যান্সেব উপর ইংল্যাণ্ডের আপ্রিপতা বিস্তারের প্রয়াসে 
জোখান অফ আর্কের কাধকলাপের মধো ফান্সে জাতীধতার 
মগাদয হয়। অষ্টাদশ শতকে অস্যা) বাশিয়া এবং 
প্রাশিযান মধো পোল)াথেৰ বিভাজন পোলিশ জাতির 
শাতীযতাবোধ জাগ্নত করে। পোপ্যাণ্ডেগ বিভাজনের 
পপ ফ্রান্সের বিপ্রব ও নাপোলেশ্ র (নেপোলিযন ) 
ভাথান এব বাশ্িযা, জাঙানী, হটাশী, স্পেন প্রতি 

ইওবোপের বিভিন্ন দেশে নেপোশেজ ব রাজনৈতিক 
প্রভাববিস্তাবের চেষ্টা বিভিম্নব দেশে দাতীষযতাবোধ 
জাগিখা €ঠে এবং এই সমযে কাণ্ট, হেগেল, শিশার, গ্যেটে 
প্রভৃতিব রচনাব রোম্যান্টিক আন্দোলনের ফলে জাতীয়তার 
নব কপায়ণ ঘটে। অতঃপর ভিযেনা কংগ্রেসের অবিচাব 
এই ম্রাদশকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করে। বিতিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
ঘটনার সঘাতে জাতীয়ভাব প্রত্িষ্তিত হইলেও বতমান 
জাতীথত'বাদেব জনক বল! যাইতে পারে ইট্টাপীয শ্বদেশ- 
প্রেমিক মাঘনিনিকে ১ তাহার মতে প্রভোক জাতির 
কোনও ন1 কোনও বিষযে প্রতিভা আছে এবং জা তীয়তা- 
বাদের মধ্যে তিনি এই প্রতিভা ।বকাশের সম্ভাবনা 
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দেখিযাছিলেন। মাৎসিশির সঙ্গে জার্মীন দার্শনিক ফিখ টের 
নাম করা যাইতে পারে-_- যিনি জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব 
উপপন্ধি ও প্রচার করিয়াছিলেন । 

এই জাতীযতাবোধ বিভিন্ন তত্রে গ্রথিত হইযা ৪ঠে। 
মান্ধষের সংঘ-প্রবণতার মধ্যেই এই এক্যাহুভৃতির 
প্রকূত ভিত্তি। আরও বিভিন্ন উপাদান বহিয়াছে। 
ভৌগোপিক সান্নিধ্যকেও অনেকে এঁকাবোধের কারণ 
বলিষা থাকেন। আবার ইহা বাতিরেকেও জাতীয়ভাব 
গড়িয়া ওঠে, প্যালেন্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পুবে ইতস্তত; 
বিক্ষিধ ইহুদিদের মধ্যেও এই জাতীয়ভাব অন্বুপ্ন ছিল। 
কুলগত এঁকাও অন্যতম উপাদান, যদিও বর্তমান যুগে 
অবিমিশরতা আমর! কোনও জাতির মধোই দেখি না। 
ধর্মগত একাও এই বোধকে অনেক ক্ষেপে উদ্দীপ্ত করিতে 
সাহায্া করে। ভাখতীয় মুললমানদের ক্ষেরেই আমরা! 
তাহ] দেখিতে পাই । এক ভাষা ও দেশাআবোধক সাহিত্য 
এই সমানুভৃতি স্ষ্টির ব্যাপারে গরকুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রইণ 
কবে। লয়েড বলিথাঙছেন শেক্সপীষর, মিণ্টন, ওয়াডস- 
ওয়ার্থ -এর বচন। ব্যতীত ইংশ্যাগুবাপীর জাতীয় এাবোৰ 
এত জাগ্রত হষ্টত কিনা সন্দেহ | এক বাদ্য সগঠন9 
অনেক সময়ে জাতিগঠনে সহায়তা করে। কিন্ত অতীতের 
ইতিহাস এবং এত্হিই বর্তমানে সবাপেক্ষা শক্তিশালী 
উপাদানৰপে কাধকর, অতীতের গৌরবগাথা, পরবাষ্ট্রে 
নিগীডন, শহীদের আত্মবপিদানের স্ৃতি প্রভৃতি এই 
বোধকে জাগাইয়া তুলিতে সর্বাপেক্ষা সাহাযা করে। 
এইবূপে জাতীয়'তাখোধ বিভিন্ন উপাদানের স*মিশ্রণের 
পরিণতি । 

বহমান কালে জাতীয়তাবোধ ভাল এবং মন্দ উভয়তঃ 
সক্রিষ রাজনৈতিক শক্তি। বুাজনৈতিক অগ্রপরতা 
জাতীয়ভাবের দ্বার! গতিশীল হইয়া! ওঠে । বিভিন্ন জাতি 
নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ ঘটাইবাৰ প্রচেষ্টার দ্বার! 
বিশ্বনভাতার সম্প্রনারণ ঘটায়। বার্ন স বলিয়াছেন, বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের স্বার্থের এবং চারিত্রিক বৈচিত্য এবং সমতায় 
সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব। তাহা ছাডা এই চেতনা 

দেশপ্রেমকে উদ্দীপ্ত করিয়! জাতীয় বাষ্েের স্থায়িত্ব আনে। 
এই জাতীয়্তাবোধ উনবিংশ ও বিশ শতাব্দীতে ইওরোপ, 
এশিয়া, আমেরিক] ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে স্বাধীন 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে প্রেরণ! দিয়াছে । এইরূপ জাতীয়তা- 
বোধের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার বা মানবতাবোধের কোনও 

বাস্তব বিরোধ নাই। কার্ধক্ষেত্রে কিন্ধু জাতীয়তাবাদ 
আজ এক সংকীর্ণ ও বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে যাহ! 
আন্তর্জাতিকতাবিরোধী ও সভ্যতাধ্ব'সকারী। বিকৃত 
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জাপানী ভাষা 

জাতীষতাবাদের পরিণতি ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ, 
যাহার অবশ্যন্ভাবী ফল প্রতিদবন্দ্িত1, সংঘর্ষ ও স'ঘাত। 
জাতীয়তাবাদ পবিস্রভার ছন্নবেশে জাতির অহুংবোধকে 
গ্রশ্রষ দেয় এব" শান্তির পথকে সমম্যাসংকুল করিয়া 
তোলে। ম্যাকিধাভেপী জাতীষভাবাদের নামে যে 'রাস্্ীয 
নীতি' প্রচাথ করিয়াছিলেন তাহ ব্যক্তিগত নীতিবোধ 
হইতে রাধ্বীয় নীতিবোধকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, জাতির 
স্বার্থবক্ষার্থে উহা! যে কোনও নীচতার সমর্থক ১ জাতীয় 
স্বার্থে যুদকে প্রশ্রয় দিয়া উহা মাশবঙার অকপ্যাণ 
ডাকিয়া আনে। সেইজগ্ঠ লান্কি খলিষাছেন “হয় আমা 
আন্তজাতিকভাবে চিন্তা করিতে শিখিব নহিলে ধ্বংস 

হইখা যাইব, ইহ] ছাড়া কোনও পথ নাই।১ স্থৃতরাং 
আমর] দেখি প্রকৃত জাতীয়তাবাদ যেঝপ যানবকল্াণপ্রস্থ 
ইহার বিকৃতি সেহরূপই মানবতা ও সভাতার ধসের 
কারণ। 

ড্র 0 11950, 17811007209 00 115 1২/)915, 
3)101১9%, 1913, 0 0) 1300005, 19017625021 14615, 

1,017001), 1919, 721014718১1) 4 0410110 

০0 1291700, ]1,02001), 1957 

বাশ মুশাপাখায 

জাদুঘর ইপিয়ান মিটজিযাম দ্র 

জাপানী ভাষা -চ ছীপপুঞ্ধ (জনসংখ্যা ৯ কোটি) ও 
জাপান দ্বীপপু্জের অধিপাসীবা সব সমাযই জাপানী 
'ভাষা বাবহাখ করে। ঠোকাইডে খীপের বাসিন্লা আহন্ত 
জাতি এবং আমেরিকা, ব্রাজিশ ও হাওখাই দ্বীপপুণ্জে 
( জনস-খ্যা ৮ লক্ষ ) যে সব জাপানী স্থায়ীভাবে বসতি 
স্থাপন করিয়াছে এন" প্রাচীনপন্থী গ্রাম মমগ কোরিধীা- 
বাসী (জনসংখা। প্রায় ১ কোটি), ইহাণা সকণেই জাপাপী 
ভাষা বেশ ভাপভাবেই বুঝিতে পাবে । 

পৃথিবীর প্রধান ভাষাগোষ্ঠার মধো জাপানী ভাষার 
উৎসের সন্ধান পাওয়া যায না। জাপানী ভাষা ও আল্তাই 
ভাষাগুপির মধো কিঞ্চিৎ সারৃশ্ঠ লক্ষিত হইলেও এগুলিকে 
মমগোত্রীগ বলা যায় না| চীন। অক্ষর, শব ও অঙিধান 
জাপানী ভাষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। 
কোরিয় ও আই ভাষার শব্ধ, চীন! ভাষায় বৌদ্ধ শান্ত 
হইতে গৃহীত সংস্কত শব জাপানী ভাষার শব্দভাগ্ারকে 
অনেকথানি পুষ্ট করিযাছে। ষোড়শ শশান্বীব পর হইতে 
জাপাণী ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ বিদেশী শবই বিভিন্ন 
ইওরোপীয় ভাষা হইতে গৃহীত । 



জাপানী ভাষ। 

সামাজিক স্তর অন্ুসাবে শব্দব্যবহারের নৈষমা জাপানী 
ভাষার একটি বিশিষ্ট পক্ষণ-_ অর্থাৎ একই ভাব যে 
বলিতেছে এবং যাহাকে সঙ্গোধন করিয়া বল! হইতেছে 
তাহার মামাজিক পদমর্যাদা, বয়স, বুকি ও সে পুকষ ন! 
স্্ীলোক ইত্যাদি অন্থসাবে বিভিন্নভাবে বাখহাত হয়-__ 
(যেমন একই শব্ধ সম্মানস্চক, সাধারণ ৪ বিনীতভাবে 
ব্যক্ত হইতে পারে-_ প্রী-পুকষের ভেদও এইভাবে শ্বীকৃত 
হয়)। জাপানে বনু উপভাষ! প্রচলিত, কিন্ধ টোকিওর 
ভাষা জাপানের বাষ্নুতাবা হিসাবে বিদ্যালয়ে, অদিসে ও 
বেতাবে ব্যবঞত হয়। জাপানের সকল অধিবাশীই 
টোৌকি ওর ভাষা সম্পর্কে অবহিত । 

জাপানী ভাষায় ধ্বনি-পারম্পম হিসাবে ১০২ প্রকারের 
শন্দাশ আছে। তাহা আট অশেশীতে বিভক্ত কৰা 
যায়: 0০৬, 0৮৬, ০৬], ০৬০. ০5১৬, 

05৬৬, ০9৬, ০১৬3 (0০ বারণ বণ, ৬--ম্বর 

নূর্ণ, 9--অর্ধন্ষর, টি" -এরনুক্বার, 0 বিসর্গ )। জাপানী 
ভাষার স্থর গঞসারে কখনও কখনএ শব্দার্থ নিঙর করে। 

যেমন কামি (10 উচুনিচু) অর্থ_শ্বর', কামি 
(৫ 1001-সম ) অর্থ _কাগন্জ?) কামি ( ঘ0]01-- 
নিট ৯চ) অর্থ টিপা ১ মো (01009) অথ- 
“মেঘ”, কমে। ( [01105 ) অর্থ মাকডসা”, ইত্যাদি । 

বালা ভাষায় একমার সবলাম ব্যবহারের খীতি ছাডা 
অন্ধ বাণ্লা 4 জাপানী ভাষার বাকারচনার মধো যথেষ্ট 

সাদা আছে । 
উদ্দেশ্টা 1 বিধেষ ( বা সম্পূবক ) +-ক্রিযা (বা সকাগী 

ক্রিয়া ) প্রভৃতি সকপ শককেই ব্যাকরশের দিক দিয়া 
স্বত্ব ৭ শ্বএক-সাপেক্ষ এই দু শ্রেণীতে ভাগ কণা যায়। 
খ্বন্ব সাপেক্ষ শবকমকল একার ম্বতগ্ব শব্গগুপির সহিত 
একযোগে ব্যব্ধত হইতে পাবে । যেমন গ (9) কর্তৃ- 

করক (001017301৬০)১ ব (৬৪) উদ্দেশামূণক ($011০- 

0৮০), ও (০) কর্মকারক (০০৪১৪1৬০), দে (৭৫) 

করণ (1130010)610651)) ই (*) সম্প্র্দান (480৮০), 

কর (2) অপাদাণ (991905০), নো (9) 

সম্বন্ধ (£০1)111৬6)) শি (191) অধিকরণ (10081055) 

ইত্যাদি । 
জাপানী ভাষায় ভিন প্রকার হরফ বাবহৃত হয় £ ১, 

প্রাচীন চীনা হরফ (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইহ] অনেক 
সরল করা হইয়াছে) ২, হিণগন (]1:84973) ১০৮ট 
বর্ণ) ৩. কটকন ( (2 0515808, ১০৮টি বর্ণ )। প্রথমটি 

নাম-বর্ণহীন' প্রতীক-চিহ (1409418101), শেষোক্ত দুইটি 

অর্ধ-উচ্চাবিত ধ্বন্াত্মক বর্ণ, এইগুলি চীনা হরফ হইতে 

জামনগর 

গৃহীত হইয়াছে। একমাত্র বিদেশী শব্ধ লিখিবার সময় 
শেষোক্ত দুইটি ব্যবত হয়। 

ৎরসী শাবা 

জাফরান 

জবালি জবালা ডু 

জাভা যবদ্বীপ দ্র 

মশলা দ্র 

জাম জাম বলিতে সাধারণতঃ কালোজামকেই বুঝায়। 
কালোজাম জাম-গোত্রের (ফ্যামিলি-মিতাসিঈ, 010115- 
1/5100626) অন্থনুক্তি বুক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ইউ- 
গ্রিণিয়া জামবোলানা (2%£0714 107100172) | ইত] বক্ষ 
দেশে প্রায় সর্বত্র জন্মে। গাছ্গুলি প্রায় ৯১২ মিটার 
উচ্চ, শাখা-প্রশাখা ঘন পত্রে আচ্ছাদিত এবং ভিতরের 
কাঠের বুড লাল। মেজুন মামে গচ্ছাকারে শ্বেত বর্ণ 
ফুল ধরে । ফল সাধারণতঃ ১-৩ সেন্টিমিটার দীর্ঘ হয়। 
হুপক ধ্ণগুলি রুষ বর্ণ । 

ইহা ছাড় পাবন্্য ও সমুদ্র-লম্িহিত অঞ্চলে উৎপন্ন 
বৃহদাকৃতি রাজজদু, নদীতীরে উৎপন্ন ন্বদাকৃতি ব্নদ্ছাম, 
ক্ষু্র মটরা$ত কুকুবরজাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

গোপাল্চন্ উ্টচাষ 

জাম-গোত্রের অন্নুক্তি গোপাপজাম কালোজামের 
সহিত একই গণের (ছেনাল) অন্তর্ডুপ্ত। বিজ্ঞানসম্মত 
নাম ইউজিশিযা জাঙ্দোস (1300671৫ 191105) 1 ইহা 
বঙ্গ দেশে সবত্র উৎপন্ন হয। ইহার পাতা ১০-১৫ 
সেন্টিসিটার দীর্ঘ । শীতকালে সবুজাভ শ্বেত বর্ণ ফুল হয 
এবং গ্রীম্মশেষে ফ্ল পাকে । খল সব্ছজাভ পীত বণ, 
গোপাপের মত স্ুবাসযুক্ত ও সুমিষ্ট । 

জামনগর বা নবনগর গুজরাত রাজোর একটি জেলা ও 

জেলা সদ, জেলাৰ আযতঙন ৯৮৬০ বর্গ কিলোমিটার 
(৩৯৪৪ বগ মাইপ )। জেলাটি ২১১৪৭” হইতে ২২০৫৭ 
উত্তর এবং ৬৮০৫৭ হুইতে ৭০০৩৭ পূব পর্যন্ত 
বিস্তত। পোকসংখা! ৮২৮৪১৯ (১৭৬১ শ্রী), তন্মধ্যে 
পুরুষ ৪২৪৩০ ও নারী ৪০৪১১৯। পৌকমখ্যার ঘনত্্ 
প্রতি বঙ্গ কিলোমিটারে ৮৩ জন (প্রতি বগ মাইলে 
২০৬)। শিক্ষিতের হার শতকরা ২৬৬। জামনগরের 
তটভাগের গড় উচ্চতা ৭৫ মিটারের নিম্নে এবং অভান্তর 
ভাগের গড় উচ্চতা ৩০০ খিটারেব মধ্যে । বা পাহাডের 
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জামশগর 

ছুই-তৃতীয়াংশ এই জেলায় বিস্বৃত। মাউন্ট ভেন্ুর ( বদার 
সবৌচ্চ স্থাণ ) উচ্চতা ৬১৭ মিটার (২০৫৭ ফুট )। অজি, 
ভাগেরী, ভেন্ু, উদ্দ, ফুলজুব, ভারতু প্রশ্থতি এই জেপার 
প্রধান নদী । নদীগুপিতে সারা বর জপ থাকে না। 
অধিকাংশ অঞ্চলে লাশ দো-খাশ মাটি দেখিতে পাওয়া 
যায়। কেবপমাত্র পশ্চিমে স্থানে স্থানে ল্যাটেবাইট এবং 
দক্ষিণ ও পৃধ ভাগে কৃষ্ণ মুন্তিকা অবস্থি ত। 

এই জেপার গভ বাধিক বুষ্টপাত ৫৭০ হইতে ৭৫০ 
মিলিমিটার (২৭ হইতে ৩০ ইঞ্চি )। বুগ্টিপাতের পরিমাণ 
উত্তর-পশ্চিম দিকে অপেক্ষাকৃত কম। বাধিক বৃষ্টিপাতের 
শতকবা ৯০ ভাগ জুন হইতে সেপ্টেম্বর মামেই বধিত হয়। 
জান্খারি এবং জুলাই মাসের গড় উফ্ণ1 মধাক্রমে ২০০ 
ও ২৯০ সে্টিগ্রেড । 

একেবাবে দক্ষিণ অংশে শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষ এই জ্ষেলার 
একমান্ উদ্বেখযোগা বনজ সম্পদ । কুধি-ব্যেব মধ্যে 
জোয়ার, বাজব1, বাগী, »ট্রা, যব, ঠৈলবীন্দ, বাদাম, ইন্চ, 
ল। প্রভৃতি উল্লেখযোগ। । ধান এবং গম অল্প পরিমাণে 
উৎপাদিত হয। মোট ৫৬১৪৮০ হেক্টর (১৪০৩৭০০ 
একর) জমিতে চাষ হয়। ২৭৬০০ ভেক্টর (৬৯০০০ এক) 
অর্থাৎ রষিভুমিণ শতকরা মাত্র ৪৯৮ তাগে জপসেচনের 
স্থবিধা আছে । 

কচ্ছ উপদাগর মতশ্য চারণের পক্ষে বিশ্ষে ঘগকুল। 
সোদিয়া, সাচানা, বেদী, শারমাদ, শালয়া, শিক্ষা, দখা! 
প্রভৃতি স্থান জামনগরের প্রধান মংস্তাকেন্্র। উপ তট- 
ভাগে নবলাখী হইতে ওখা পর্ষস্ত অঞ্চলের সন্নিকটে 
বেয়ালিশটি প্রবাপক্ষেত্রে উতৎকই মুক্তাঝিছ্ক পাওয়। 
যায়। খনিজ সম্পদের মধ্যে চন! পাথর, জিপমাম, 
ক্যালসাইট্, বন্সাইট প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য | ীব্রপুর, পান, 
গার্গেট, করঙ্গা প্রভৃতি স্থানে প্রচ পরিমাণে জিপসাম 
সঞ্চিত আছে। জেলার অধিকাংশ শিল্প জামনগর শহর 
3 ইহার উপকণ্ঠে কেন্জ্রীভূত। সিমেন্ট-শির্পকেন্দ্রের মধ্যে 
দ্বারক। ৪ শিক্ষা এবং রালায়নণিক শিল্পে মিগঠাপুরই প্রধাণ। 
ক্ষদ্রশিল্লের মধ্যে শুচীশিল্প, জরী-এমত্রয়ভারি, বস্ত্র-বঞ্জন, 
বন্ধণী, ডাই, সাবাণ ও স্থগন্ধী দ্রখ্য, বোতাম প্রভৃতি গ্রধান। 

সম্প্রতি জেলার যোগাযোগ-ব্যবস্থার খুবই উন্নতি 
হইয়াছে । মোট রাস্তার ধর্ঘা ১৩৭৬ কিলোমিটার । 
জেপার রেলপথের মোট ধর্ঘা ৩৮৭ কিলোমিটার 
এবং স্টেশনের সংখা ৪৭। ইপ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স 
কর্পোরেশনের বিমান জামনগর হইয়া বোদ্বে হইন্ে ভুঁজ 
পর্যন্ত প্রত্যহছই যাহায়াত করে। ওখা, শিক্ষা, বেদী, 
দ্বারক! গ্রভৃতি এই জেলার প্রধান বন্দর । 

জামনগর 

জামনগবের জাম বা শাসক ছিলেন জাদেজা শাখার 
রাজপুত। তাহাণা প্রথমতঃ সিন্ধু দেশেব নগরতট অঞ্চলে 
ছিলেন, পরে কচ্ছে চলিয়া আসেন । জাম রাবল গুজরাতের 
জেঠ ওয়ালদেখ পরাজিত করিয়। ১৫৪০ গ্রাষ্টাবে জামনগরের 
গ্রতিষ্ঠ। করেন। মোগপরা জামনগর অধিকার করিলেও 
এক খৎসব পবে আবার জামকে কয়েকটি শর্তাধীনে ইহা 
প্রত্যর্পণ করে। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ-বাহিনী দ্বার! 
জামনগর আক্রাপ্ঠ হয এবং তর্দানীগ্কন জাম ইংরেজদের 
সহিত এক সন্ধিচুন্িং স্বাক্ষব কবিতে বাধ্য হণ। 

ব্রিটিশ ভারতে জামনগর কাঠিখাওয়াড় এজেন্সিতে 
একটি প্রথম শ্রেণীৰ ধেশায় গাজা হিসাবে গণ্য ছিপ। 
ইহ হাশার ডিতিমনের অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৭ গ্রীা্জে 
স্বাধীনতালাভের পর কাঠিথা গথাডেব সমস্ত দেশীয় রাজাকে 
একব্রীভূত কণা হয। সম্মিপিত দেখাব রাজ্যে নাম হয় 
উউনাইটেড স্টেটস অঞ্ক সৌরাগু এব ইহ। ভারতীয় 
শাসণওঙশ্বের পাট বি ফ্টেটস এব সন্ত হয। জামণগণের 
শাসক ইহার পাজপ্রগুথ মননোণীত হন । পরবে এ সম্মিপিত 
পাঙ্গোব অবলুপ্ি ঘটে এব হহা বোনাত খাজে মধে 
মিশিযা যায়। ১৯৩০ শীষে ্িশাধিক বোঙ্গাহ গালা 
দ্বিখ্ডি5 হয এব গতরাতে একটি পক বাজোব মখাদা 
ল।ভ কবে। ঠখন জামণগর গেণ| হিমাবে এ পাঙগোব 
মঙ্গীভূ ৩ হখ। 

জাম বঞ্জিং পিদী (১৮৭২-১৯৩৩ খী) ছিলেন 
অদ্তিতীষ্ব খিকেট খেলো থাড । পিশনি উখি ভারতেণ 
জাতীয় শি-কিট-প্রতিযোগি ঠা ভারত পামাভসাবে 
হইখাচে। প্রিন্স দশীপ সি'জা। খিশ্ু মানকড, অমর 
সিং প্রতি শিখা ক্রিকেট খেপোবাডেরা দামনগরেবই 
সম্থান। 

প্রধান শহর জামনগবের অপস্থান ২২০৯ উপ্রুব 

এবং ৭০০৭! পূর্ব। ১৯৬১ গ্রাগ্নাব্ষের জনগননা অগ্যাশী 
মোট লোকসংখা!। ১৪৮৫৭২ জন । জামনগর শহবে 

'ভাবভীষ নৌ-বাহিনী এব বিমান ধহিনীব কেন্দ্র আছে। 
স্বাখানতাব পব জামনগর ক্রত একটি শিল্নকেন্দে পরিণত 
হইগাছে। বর্তমানে জামনগর পশম, প্াপায়ণিক দ্রব্য, 
টপ, পবণ, দি, কচি, ভাপা, ট্রাঙ্ক, সাবান, বাগ্যন্থ, 
বোতাম, পাথর খোদাই, জরা, বন্ধনী, বন্ধ রঞ্জন প্রভৃতি 
বিভিন্ন প্রকার শিল্পের কেন্দরস্থল। 

জামনগর একটি উল্লেখযোগা শিক্ষাকেন্ত্র। ভারতীয় 
দেশরক্ষ|-বাহিশীর তিনটি শাখার শিক্ষাকেন্্র ব্যতীত 
জামনগরে বিডিন্ন বিভাগের কগেজ রহিয়াছে; যেমন 
কলা, বিজ্ঞান, বাণিজা, আইন, আধুবেদীয়, মেডিক্যাল 

৫০৪ 



জামরুল 

কলেজ প্রড়তি। ১৯৫৫ খ্রষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত গান্ধী-উদ্যোগ- 
মন্দিরে কুষি, হাতে ঠঠরাখি কাগজ, ছাপা) দজজির কাজ 
প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। জায়নগরের একটি 
উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হইপ ইহাব সৌব ঠচিকিৎসাগৃহ 
(১০1৭11017)) | এই গৃহটি ১৭৩৩ খ্রাষ্ভাবে নিমি5 হয়। 

পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে ইচ্ছাই একমাত্র শৌব্-চিকিৎসাগৃহ | 
জামনগরের পর শাম ছোট কাশা। কারণ সেখানে 

অনেক বিখ্যাত মন্দিবণ আছে । নাগনখ-মন্দিরে তন্মা্মী 
তিথিতে বিরাট মেশ! অনি হয়। জামশগরে অনেক 
স্থরম্য মসজিদ ৭ বঙুমান। জামনগঞ্ের অপব এষুব্য হইল 
_-সরকাধি বাপিক] বিছ্যালয়েপ্ স্বাপতা, জামসাহেবের 
প্রাসাদ্দেব মহারাণী ভিক্টোপিয়াব অমগ়ে অঞ্চিত চিত 

গ্যাপাপি, লাখোটা প্রাসাদের জাছুঘব, সরকাপি শরিথি- 
শালা, লাশবাগ, গ্িমেটোরিয়ামের উদ্ভান ও গ্রন্থাগার, 
টাউন হল ইতাাদি। 

দ্র 7159 11100701] 09506666107 11114, 17100701011 

50165, 0)%60174, 1903; 10010173] 001119011 0)! 

40]10 1 লীল(0119100110 ২65০] 005 2 :5০10709-12601701880 

91416) 07 (14107%1, 1৩৬ 10411)1, 1963 3 19150106 

0011১%5 110)74100016, 110710001) 4৯101009050, 

19014. 

শীুনাৎপল হাম 

জ।মকুল জাষ গোছের (ফ্যামিলি-মি ধাসিঈ, 151 0- 
০৮৭০) অ্হুপ্ডি দ্বিবীজপতী বৃক্ষ । বিজ্ঞানসন্দত শাম 
ইটজিলিমা জাভানিকা (12116)0:417941010৫ ) 1 আদি 

জনাস্থান মালশয। বঙ্গ দেশের প্রায় সব্রই “ই গাছ দেখা 

যায, তবে পাবনা অধলে ভাল হয না। বায বাজ 4 

গ্ুটকশম হইতে গা জন্মানো যাখ। গী্ম এ ব্ধাথ 

সাপ, স্বপ্ন মিষ্ট এক" শ্রগন্ধি ঘন হয। শাদা ৪ লাশ 
ছুই জাতে জাম্প দেখ যায়। 

4৮ সোংন সেন 

জামসেদপুর ২২০৪৯ উত্তব ৭ ৮৬০১১ পূর্ব । বিহাব 
প্রদেশের নিংভূম জেলার ধপ$ুম পবগনার একটি প্রসিদ্ধ 
শিল্পনগরী । ইহা খঙকাই ও স্বব্ণবেখা নদীর মগমস্থুলে 
অবস্থিত। ইহার বর্তমান আয়তন ৭৯ খগ কিলোমিটার 
(৩১ বর্গ মাইল)। উহা ধপভূম পরগণাণ উত্ত৭ 
পশ্চিমাংশে খুন্তাতি, সাকচি, মগ্চলবেড়া, সসশিগারিয়া এবং 
জুগললাই গ্রাম লইয়া গঠিত। ইহার উত্তরে স্থুব্ণরেখা, 
পশ্চিমে খডকাই, দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্ব বেলপথ, পুবে বিভিন্ন 
গ্রামের সীমানা । জামসেদপুর দক্ষিণ-পূব রেলপথের 

ভা ৩৬৪ 

জামসেদপুর 

ই[গড়া-খগ্গপুর শাখায় কণিকাতা হইতে ২৫০ কিলো, 
মিচার দূখে অবিত। 

গামস্োপুরের জলবাদু শুদ্দ 2 উদ । বাধিক সবোচ্চ 
গড উত্তাপ ৩২০ সেন্টিগ্রেড (৯০০ ফারেনহাইট ), বাধিক 
সবনিন গড উ্বাপ ৩১০ সেন্টিগ্রেড (৮৮০ ফারেনহাইট ), 
বাষিক গড পুট্টিপাতের পরিমাণ ১৩9৭ মিপিমিচার 
(৫9 ঠঞ্চি)। 

১৯০৭ খ্রা্টাবের পূব পধন্ত ইহা সাক্চি নামে একটি 
গণ্গ্রামমাত্র ছিল। বাালা ভৃতব্বধিণ্ প্রমথণাথ বন্থ 
গোকমহ্ষানীতে লৌহ আকরিকেও সন্ধাণ দেন। ১৯০৪ 
খ্াষ্টান্ধে প্রখ্যাত শিল্পপতি জামসেদজরী ঢাটাব মুভা হহলে 
তাহার নিদেশে দোবাবজী ঢা গোরুমহিমানী খনি হইতে 
৯৬ কিলোমিটার (৯০ মাইল) উন্তব্-পুরে গিনিতে 
কারখানা স্বাপনের স্থান নিধারণ করেন। এখানে স্বানের 
অভাব ৪ জশের সমশ্তা গাকাম কালিমাটি স্টেশন 
(খঙখান টাটাশগর ) হইতে ৪ কিলো'মটার (২২ 
মাইল) দুরে বঙমানেব সাকচিতে ১৯০৭ হষ্টান্সে ভন্পাত- 

কারখানা হ্বাপিত হর। ১৯০৮ খ্রীষ্টাকের ১৭ ফেব্রুঘারি 
জামসেদপুবেব পন্নুন শুক হয়| ১৯৩৬ ৭ ১৯৪৩ খ্া্টান্ধে 

শগবীর উন্নধন 9 পুনবিন্তাস ঘটে । বধঙ্মানে নগবীন্ডে 
(১৯৬১ গ্রা) ৩০০৫১৬ জনের মধণো ১৬৯৮৬৫ পুরুষ 
ও ১৩৬৬৫১ স্বীপোক | প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
জামসেদপুর কো-াপাণেটি৬ কলেজ, জামসেদপুব উইমেন্স 
কলেজ, সেণ্ট লেভিযার গুল এবং পামরুঞ্জ মিখন পরিচালিত 
অনেকওলি খি্াপর আছে। শহরে শিক্ষিতের হার 
শতকরা ৭9। ইহা ছাডাও এখানে প্র ১১টি বিদ্যালয় 

5০ । চিকিৎসার জন্বাও হাসপাতাল ও অন্কান্ বিশ্ষে 

ব)বস্থা আছে। ফঙ্ষা-নোগাদের ঙাঙ্থ্যাবাসট একটি 
উদ্লখযোগা গ্রতিচান | 

শগরে ২৪০ কিলোধফিটার (১৫০ মাইপ ) পাক। পাস্তা 
মাছে । বিহার সবকারের বাস শহবের মধে। এ শহরের 

বাহিরে জামসেদপুব হইতে এডিশার বিভিন্ন অংশে 
যাতায়াত বরে। এখানে ১৯৩৫ খ্রীষ্টান্ধে ১টি বিমানন্ষে 
শিমিত হইয়াছে । 

১২০৮ গ্রীষ্ঠান্ষে ইম্পাতকাবখানার নিক্ধাদকার ও 

১৯১১ খ্রাঈগাধ হইতে উত্পাদন শুরু হয। পথম মকাথুছের 
সমধ মিমপক্ষেব ইম্পাত আনযনে অস্থবিধা হহলে টাটা 
কারখানা উত্পাদন বুি পাঁষ। এই সময কাশিমাটি 
স্টেশন ও তাহার নিক্টবততী অঞ্চলেব নাম টাটানগর এবং 
সাকচি গ্রাম ঘিরিয়। শ্লিকেন্দ্রটিব শাম জামস্দপুর হয়। 
ছিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পুনরায় কারখানার সম্প্রসারণ 
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ঘটে। কারখানাব আকরিক লৌহ ৮* কিলোমিটার 
(৫০ মাইশ ) দুরে গে।ঞ্মহিষানী, মালাইপাট, বাদামপাহাড 
ও নোযামুণ্ডিব লৌহখনি হইতে আনা হয়। নিকটব্ী 
অঞ্চল হইতে কষপা, ম্যাঙ্গানিজ, চনা পাথব, ডলোমাইট 
প্রভৃতি আণিবাব স্থুনিধ! থাকায় কাবখানাব দ্রুত উন্নয়ন 
সম্তব হইয়াছে । 

স্বর্ণরেখ| ও খডকাই নদীতে বাধ দিয়া ভিমন! হ্রদ 
হইতে কারথানায় ব্যবহারযোগ্য এবং পাণীয় জল সএববাহ 
করা হয। জামসেদপুরে গ্রায ৪১০০০ অমিক কাধ করে। 
১৯৬৬ গ্রীষ্টাব্ে ঢাশাহ লৌহ ১৪৩৬১৭৭ মেট্রিক ০৭ 
(১৯১৭০০০ টন) ও ইম্পাত ১৫৮৩৬৮০ মেট্রিক টন 

( ১৫৬৮০০০ টন) উৎপন্ন হয়। তৃতীয় পরকর্মণার লঙ্গয 
২২০০০০০ মেটিক ঢন (২০০০০ টন) ইম্পাতেব 
উৎপাদন ধাধ আছে । কারখাণায় টিন প্লট, করোগেটেড 
শিট, রড, রেলের জন্য প্রযোগনীয় যন্থাদি প্রস্তত 
হয়। জামসেদপুরে পৌহ ও ইম্পাতশ্পিকে কেন্দ্র করিষা 
রেশেৰ ইঞ্চিন তৈজ়্ারির কারখানা, টাটা] মপেডিজ 
ট্রাক তৈয়ারির কারখানা, হপ্ডিযান হিউম পাপ, টিন পরে? 
কোম্পানি, ই্ডিযজান যাব প্রোডাকশন কোম্পানি, 
ইঞ্িনিখারি* ৪ মেসিন তৈঞাবির কারখানা, ইগ্ডিশান 
অন্মিজেন ৪ আ'সেটিলিন, ভপ্চিযান কেবল্ ও টিঙব 
নির্মাণের কারখান! গছিয়! উঠিয়াছে। 

এখানকার বহু দরশশীয় স্থানের মধো, জামসেদজীর 
মর্মরমৃত্ি, শোশাপবাগ, মোগল গাঙেন প্রহ্তি-সহ জুবিলী 
পাক এবং ডিমন। নাশা উল্লেখযোগ্য । 

দ্র 1, 0 ০৮০1০), 01 791510 

05012 £ 31710610001 98020, 1958, ১ 7) 

[019590, (61505 01 11014 : 13111011561, ৬০1 1৬, 

[0৭10 1148, 10900921963. 

লৌগ)নন্দ চ ঢপাধাম 

জামাইবঠী অবণ্যষঠা ও 

জামি মসজিদ গ্থাপতা ড্র 

জামোরিন পড়গাজ, ভাবতে দ্র 

জান্ববতী জান্ববান্ « 

জান্ববান্ খন্দরাজ জাবান্ ব্রহ্মার পুর । ইনি বাশর- 
রাজ নুগ্রীবের অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিপেন। সীতা- 

জায়গির 

সহায হন (বামাষণ, কিকিদ্ধ্যাকাঁড ৩৯1২৬, বঙ্গবাসী সং)। 
গ্রাসেনজিৎকে বধ করিয়া এক সি সনাজিতেব মহামূল্য 
শ্যমন্তক মণি গ্রহণ করে। জান্ববান্ সি'হকে বধ কবিয়া 
মণি উদ্ধাব করেন। কষ" আবার জান্ববানকে পণাস্ত 
করিয়া সেউ মণি ৪ জান্বানে কণ্যা জাম্বব তীকে লা৬ 
কবেনশ (হরিব'শ), ৩৮৪১ )। 

সীনানাথ গে।স্বামী 

জায়গির ছ্াবগির প্রথা মধ্যকাণীন ভাবতে একটি 
বিশিষ্ট ভূমি পুবস্বাব ব্যবস্থা । তৃর্ব-আাধগান যুগে দ্মরাহও 
বাদকপ্চাবী, বিএশালী, বিদ্ধান ও ধর্যনখপিদ বাকিগণ 

সবকারের নিকট হহতে মি পুপধারপবূপ পাহতেন। 
আনাউদ্দিনণ খিনজী শধিকাণশ 14 লমিহ পুনগায় গ্রহণ 
ববেন। লাখগিব প্রথাব বিকাশ হইবাছিল মোগশ মুশেই | 
তখন নগদ বেতন প্রচশিঙ থাকিশে৭ জায়গির প্রধান 
দ্বাবা বেঠন দেপয়ার বেপ্যাগ ছিল। জাগগির শন্দেণ 

খু্পত্তিগ * গখ এরূপ “হা? -স্থান, গির? গ্রতণ | 
এহকপ ব।বস্বায় উতয় পক্ষেবহ হবিধা হইভ। সরলার 

দর দেশের রাক্ক্ব-মাদাঘেল বাঞা 2১5 সুভ্তিশ[ত 
কবিতেশ। লাধগিবদাপগণ এ শি হত" না্বান 
তেন ৭ মরব|বেব মলি কপার পথ কেশানব উপর 
তাহাদের আসহাথভাবে ণিনব কারণে হহ 5 ন।| 

আকবরের পুরে সম্বাস্গণ জাখগির পনর বিশোপি 2 
করেনশ। কেননা ইভাঠে খালস। জমি হাস পাই 5 ও 

ইহা ধা'সাপেক্ষ ছিন। ছপাঞ্ধ লাযগিত্পার আমীরগণ 
অতাধিক শয «1 ও হগাধীণ *] লাত করিত্েনে। প্রণাক 

জায়গিবধার নিম নিজ ক্ষেবে ছে।টখাটে। বাজার গ্যাষ 
আচধণ কপিন্নে। জাম্নগির সামাজে।ব মধো সামাজা 

(ইম্পেবিটম ইশ ইম্পেবিও) 05 পরিণত হই | সু ঙবাং 

আকবব জামগিপণকে খাললাব পরিণ৩ করিবার বিশে 
প্রচে্টা করেন। অর্থাৎ যেখানেই সঙ্গব, তান মশসব- 

দাএদের নগদ বেতন ধিত*ন। জাষগির ধিন্ন না। 
কিঙ্গ মাকবরও এই প্রথার উচ্ছেধ করিতে পাবেন 

গাই । খল। যাইতে পারে যে, ইহা মোগপ রাজত্বের 
সমৃদিণ মুগেঞ প্রচণিত ছিল। শমাকববে পবে ইহা 
উত্তরোনর আবও শক্তিশালী হইয়া গুঠে। ইঈরঙ্গজেবের 
১৪৪৪৯ যনলব্দারের মধো প্রায় ৭০০০ জায়গিরদাৰ ও 
৭৪৫০ নগর্দী ছিলেন। 

জায়গির-প্রথার আর একটি কুফল পরিলক্ষিত হয়। 
বিভিন্ন জায়গিরদের প্রতিনিধিগণ খা একই জায়গিরদাবের 

উদ্ধারের জন্য তিনি দশ কোটি নৈঠের সহিত রামচন্দ্র অন্ক্রমিক প্রতিনিধিগণ কৃষকদের সম্পত্তি লুটপাট করিত। 
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যুনাথ সরকারের ভাষায় বলা যাইতে পারে ঘে, [ বাস্তব 
প্রশাসনের ক্ষেনে] মোগপ জাথগিরের '্মপেশ্গ| কৃষকদের 
পক্ষে অধিকতর অহিতকর (৪ অন্ঠিমে ব্াষ্টেখ পক্ষে 
অধিকঙৰ ক্ষতিকব) ধ্যবস্থা কল্পনা করা যায় ন।। 

প্র ৬/. [1৬111৩, /81719 01 016170110% 1৫10217815, 

[,01)0101), 1903; ৬, £৯, 90010), 10761 076 646 

10011, 0001৭, 1919; [নু 131001)1081, 4427-7- 

4১107) 59] 1, 09160655, 1939, 

ভণাপাশশাবাংণ সবকার 

জায়ফল মসলা « 

জারমেনিয়াম উ্রান্জিণব দু 

জারি বাং।শী মুদলমান মমাজে গ্রচশি” লোকনুতা ও 
সম্গীত। জাবি নুণোর সঙ্গে জাবিগান গীভভয়। কারবানা 
প্রান্থবের যুদ্ধ সম্পদকিও গান হার বিষয়ণন্ত । ইহাব সুর 
করণ) মাগ়ে মাঝে সশা থাকে । অঞ্চনপ্রান্ত ধরিয। 
কথনদ শা মাল ভাতে লইমা মঞ্চলাকারে পাচ ৮লে। 
পানে “পুর কাখিগ্রা তলে তালে পদঙ্গেপ করা হম। মুশ 
গাথেন হাতে ঢামব অইস। গানের প্রথম কশি গাতিযা 
“ঠেল ১ শাহাব পর সবলে সঃবেত কঠে উহাতে 
গুণবানুনি ববেন। 

« মণি বধন, বাচশাব শোকনুভা ৪ গতিবৈচিজ্ঞা, 
কশিপা তা, ১৯৬১ । 

মণ বণন 

জারুল দাড়িম্ব-গোঙেব (ক্যামিলি শ্খরাসি৯, 1,50)- 
10009 ) অন্থু ২ দ্িবীদপনী বৃক্ষ । বিজ্ঞানসম্ম এ নাম 

লাগেব্ছে। মি৭া কফোস-রেজিনী (1,0£150106771৫ /105- 

[81176 )। জাকুল উত্তর বঙ্গের তগাই, ভুয়াম? আহাম, 

মহারা&। কেবণ এবং মামান্ত কিছু ছোটনাগপুরের 
বনাঞ্চপ, ন্দীতীর ৭ জলাঙমিতে জন্মাব। ইহাব উচ্চতা 
প্রাণ ১৫-২* মিটার, পত্র সণণ, পঞবিাস খ্সাবী ও 
অতিশুখা। এগ্রিল-জুন মাসে অপ খ্য স্থগার বেওনি »প 
ফোটে), খল উতপিঙ্গ । ছায়া এবং কুলের সোন্দষেখ 
জন্য গাজপথের পাশে জারল গাছ লাগানো হয়। ইহার 
কাণ্ড দীর্ঘ ও সুল। জারুল কাঠ গৃহের খুটি, নৌকা, 
গোযানের বিভিন্ন অংশ, রেলপথের লিপার গুভৃতিব নিখাণে 
ব্যবহৃত হয়। 

অন্ত এক প্রজাতির জাঞ্টল (লাগেব্প্রেযা মিয়া ইন্ধিকা) 

জাপার 

দৈর্ঘো ও আয়তনে অনেক স্তর) ইঠা উদ্যানশোভার জন্য 
লাগানো হয। ইহাণ গুলেখ বু€ শাদা, থিকে পাপ প্রভৃতি 
বিভিন্ন প্রকারের । 

দ্ধ কালীপদ বিশ্বাধ ৪ এককডি ঘোষ, "াতীয বনৌধণি, 
২খ খঞ্চ কলিকাতা, ১৯৫১। 

ভি হবনব বশী[7101য 

জামমপ্লাজম জাধানীর ধাহুর্ণ বিশ্ববিগ্ভালঘের অধ্যাপক 
মাউপ্ডস্ত শাহল মান (১৮৩৪ ১৯১৪ শ্রী) জাঞলা9ম মত 
ধাদের প্রুবতক | হাহার মন্ডে দুইটি ্তগ্থ শারা গাজগতে 
বঙযান , দেহ ধাণাঁ বা সোম্যাগোপ্রাজম় ও বাঁভধারা 
বা জামপলাজম। সোম্যাটোঞ্পাজএ দেহকোফেব যাবঙতীয 
কাজ করিযা থাকে , £হ] ক্ষণপ্কারী ৪ দেহের অবসানে 
ইহা4 গারসমাপ্লি ঘটে। জারপ্লাজম শাশ্বত) ইহা দেহ 
ইহ?» দেহাপ্তবে বহিযা চলে । সোম্াাচোপাড মের মধো 
জাঙ্পাজম পিহিত থাকে। শ্বত্রাখু ৪ ডিঙ্গাু এই 
জামপ্লাজমের ধারক | হহাদেব মিপনে যে তন প্রণার 
% হয়, শাহাপ দেভে এই জাঙপ্বাজ হইতে “ভন 
সোম)াটেোপ্লাজ ম উত্পন্ন হয়। সোম্যাটোলাঙ্দ মের কোনও 
পরিব*ন উত্তর পুক্ষবে পবিবান্ত হওয়। সঙ্গব লহে, কিছু 
জান্নপ্লাজমে কোনও পবিব রশ ঘটলে তাহা উন্ভর পুকষের 
দেহে প্রকাশ পাষ। 

ভাহজ্মান জার্জপ্লাজম খপিতে কি বুকিষাছিলেন, 
তাহা সুম্পঃ কিয়া বলেন পাই । তচপপ্সি হতজনন- 
বিদ্ঞার( দেনেটিব্স) অঞ্গতিব সঙ্গে সঙ্গে উন্তধাধিকাবের 
মূলে ক্লোমলোম ও দি, এন, তব পাত সম্পকে 'ঘবহিত 

হ₹ইবাব পর বত্মানে বিজ্ঞানজগতে শাইজ মানের জাম 
প্লাজয় মতবাদের উপব তাঠ9া গত আবোপ করা হয 

ণা। “কোব২? ও "ক্রোমসোম? হ। 

শিব শী মু পাখায় 

জার্মানিক ভাষাগোগা « 

জালম্ধর, জলন্ধর ৩০*৫৬হইতে ৩১০৩৭ উন্তব ও ৭৫০৫ 

হহণ্ডে ৭৬৭১৬ পুব পাঞ্ধাব বাজে;র একটি বিভাগ, «পা 
ও গনি শহপ। সম্রাট কনিষ্কের পৌঞোহিতো খাই 
যুগেখ সুচনায় বুভানে যে বৌ সম্মিলন অগ্ষ্ঠিত হয 
তাহাব বিবরণে জাপন্ধবের নাম উল্লিখিত হুইযাছে। 

জেলার আঘতন ৩১৭৬ বগ কিলোমিটার (১৩৩৫ বগ 
মাইল )। ইহা জালদ্ধর, নাকোদর, ফিক্টৌর এবং নযাশহব 
নামক চাবিটি তইসিপে বিভক্ত । জেলার দাক্ষণে লুধিয়ান। 

৫০৭ 



জালদ্ধর 

জেলা, পৃৰে এবং উত্তবে হোশিয়াবপুব জেলা এবং পশ্চিমে 
কূুরত্লা জেপা অবস্থিত। 

ভালন্ধর পা পিপাশা এবং শওত্র নদীর অববাহিকার 
দক্ষিণ অঞ্চণে অবস্থিত। গলার উত্তরা'শে হিমাশযের 
পাদদেশে মাশষুমি, ইহার পুব কোণে সবোস্ট স্থান 
বাহোন সমুদ্পৃ্ট হহত্ে ৩০৪ মিটার (১০১২ ফুট) উচ্ছে 
অবস্থিত । এ স্থান হহতে লগিবাশনল কমশং পশ্চিম ধিকে 
বিপাশ। প্দীর অভিমুখে নামিযা আপিগ্লাছে। শত্রু 
এই জেপাব প্রধান নর্দী। খ্ধাণ মমযে প্লাবন হখ। 
নদীগ” পার্বতী ভূমি হতে প্রাথ ৭৬১ মিটাগ ( ২৫ 
ফুট ) নীচে অবাস্থিত। শীঙকালে নী গ্রায শুদ্ধ থাকে 
এবং সহতেই পারাপার হওয়া যাখ। শওদ্রুর্ উপনদধীর 
মধো পূব বেনহ্ সবাপেক্ষ। উন্েখযোগ্য | হহা বাহোনেব 
পূব দিক হহতে উি৩ হ্হধা গশ্িখাতিখুখে বাহিত 
ইহধা বিপাশা মঙগমেব নিকটে শতঙর সহিত সমু 
হইয়াছে | ল্লোর অধিকাশ অঞ্চল এ নদী দ্বারা 
বিষৌত ) বধাখ বন্যা হব ও অগ্য সময় শুদ্ধ থাকে । 

ালম্কর গেলা প্রাণ ৫8 উব্ পলিমাটি এবং 
২৪ ১বালমাটির বাধা আবুত। সাশান্য সঞ্চণ বালুকানু 5 
হগ্খায় কৃণিকার্ষের পক্ষে অগপযোগ । মণি উনর, 
কঠিন ও ব্চ এশেরি | 

সমভূমি অঞচপে আলবাধু নাতিশতোষ | জাগ্থাগি এ 
জুন মাসর গড তাপমাহা যখাএমে ১৩০ মেন্টিগ্রেড (৫৬৯ 
ফারেনহাইঢ ) ৪ ৩৪০ সে্টিগ্েড ( ৯৩" ফারেনহাহট )। 
বাষ্মখিক বুষ্টপাত গডে প্র ৭৮৭ গিলিদিচার ( ৩১ 

ঈাঞ্চ)। গ্রীষ্মে বৃথ্ধি অধিক হয এব পাবত্য অঞ্চলের 
শিকটবতা হণ্ষায় বধণ স্থাযী হগ। মেমাসে মাঝে মাঝে 
ধুনি ঝঞ্চা হয়। 

এই জেলায় কৃষিকার্ধহই প্রধাণ। পে ব্যবস্থার 
সহাফতাযর় এই অঞ্চশকে পাঞ্ধাৰ পানের প্রধান রুপিক্ষেতে 
পরিণত করা হহগাছে। কৃপ, নদী, খাল, পুদ্ঘরিণা হতাদি 
দ্বারা জলমেচেরু বাধস্থা আগে । শত্দ্র, বেশ প্রভৃতি নদী 
হহতে খাল কাটিয়া স্চেব ব্যবস্থা করা হুহঘাছে। 
পশুচারণের উপযোগী ক্ষেত্র কেবনমামধ শতদ্র নদীর "তীরে 
এবং বেন নদীর নিকটে দেখা যায এব & স্থানে গবাদি 
পশ্ড, অশ্বতব, মেষ, ছাগণ ও উট পাপন করা হয়। 
প্রধান শশ্তাদির মধ্যে গম, ছোপা, যব, ভুট্রা, ডাল, ইক্ষু, 
কার্পাম, ধান, তামাক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । কষিজ মোট 
উৎপন্ন দ্রব্যেব মধ্যে গম ৩৫'৯% ছোলা ১২৭ ও তা 
১১*৭% উৎপন্ন হয়। 

এই অঞ্চলে বুহৎ শিল্প নাই। 'অধিক।ংশ শি্পই স্থানীয় 

জালদ্ধর 

কাচা মালের এব কষিজ দখ্ের উপরে নিত করে। 
কার্পান « পশমের বন্ধ বয়ন, রেশম বন্ধ, সোনা কপার 
বাজ, কাঠেখ কাজ, থাগ্ঠদব্য প্রস্তুত, বাধন ও ধাতুর 
কাজ, টাপি নিশ্নাণ, খেপণা, চামডার কাজ, মৃত্পাত্র 
নিমাণ প্ুভৃতি শিল্প উল্েখযোগ্া। 

যোগাখোগ বাবস্থা সবরই অহজসাধ্য। উত্তর বেল- 
পথের বিভিন্ন শাখা জেলাবা বশিশ্ন অঞ্চলের মহিত যোগা- 
যোগ বক্ষ] কবে। গ্রযাণ্চ ঢাঙ্ক রোড এব আর কযেকটি 
প্রধান রাস্| জেবার পিন অঞ্চলেখ মধ্য ধিযা প্রসারিত 
ইইযাছে। 

১৯৬১ খ্রীগ্রা্দেব শনগ না অগসারে জেলার অধিনাসীর 
সখা ১২২৭৩৬৭, ওন্মধে পুরষ ৬৫৫৯৩ এব নারী 

£৭১৮৭৪ | শহবেব জ"থ]া ১১, গ্রামের সংখ্যা ১১৮৪ । 
মোট শাক্ষতেল সখা ৪১৩০১০। প্রধান ভাষা পাঞাবী। 
অনিপাসী.দব মধ্যে নাঠ) বাপু ১ খোখর) মাবন, সৈনি) 
কাচ্ছো) গজব, ক্ষথী, বনি২।, চ'মাব * শ্যাধি টিডিন জাতি 
উদ্খেখোগা। 

€ &৩াতি$ নিদশ নর হবো নাবাদারল সমাধি 
এন” নরমহশে পুরদাশানের পবাহখান। বিশেবভাবে 

উালখধোগা | শিবা) হোল, পৈৎ খা, দেখলি, 
দশহণা “বর মহবখ জেলা গলান তখসব। বেখা। মবে। 
জাল্খবর হরিবপশ স [1৩ মো বধ বাশ সফাশাণ 
মেশা এপ” গন শাশা মেপা) বৈশাখ গেবার মেশা, 
ইমাম না।সব পানের সমাধিত দে, |াহোনে নৈশাথ 

৪ স্রজনুতর মেলা, পানকপুতে ও হালদার মেশা 
উল্লেখষোগ) | 

গাশঙ্গর শব (৩১০২০ উদর এপ ৭৫০৩৫ 

পরব) জেপার প্রধান কাযাণব। উদব পশ্চিম বেশপখ 
এব গ্রাণ্ ট্রাঙ্ক বোডেব ছারা ই দিলীপ সাই 
সযোঁজত। কলিকাতা হহতে দুরত্ব ১৮৯৯৮ বিশো- 
মিগাব (১১৮০ মাহল )। শহবের 'মানঙণ ৪৪০৩ 
বর্গ কিলোমিটার, জনম খা! ২২২৫৬ন। পুক্চবেব সখা 
১০৪৫৪ এব” নাগীৰ সখ্য। ১০১১১৫ জন । শহরের 

৬ কিলোমিটার (৪ মাইপ ) দক্ষিণ পুবে সেনানিবাস 
বন্থিত। ১৮৪৬ খ্বাষ্টানকধে এহ সেনানিবান স্থাপিত হয়। 
এই শহরে নেশম, লৌহ, পিতপ এব* কাঠের পানা প্রকার 
জরব্যাদি নির্মাণের উপযোগী কপ কারখানা ও আছে। 

দ্র 71717611116] 080.568501 01 1107৫, ৬০1 21৬, 

0560910, 1908 , 02518 2 71961, 1787), ৮০1, 13, 

[7:61 10000911964. 
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জালালুদীন মুহম্মদ শাহ, 

জ।লালুফ্দীন মুহল্মদ শ/হ্ হিন্ু গৌডেখর গণেশের 
ধর্মীস্তবিত পুত্র। নূরকুতৎণ, আলম গতি দরবধেশদের 
অনুরোধে জৌনপুরগাজ ইএাহিম শবগী গণেশকে দমন 
করিতে বাংপায আসিলে ইনি পিতার পক্ষ ত্যাগ করিয়া 
ইব্রাহিমের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেশ। তাহার বিনিমধে 
ইত্রাহিম ঠাহাকে খুসলমান করিষা বাংলার সি হামনে 
বসান (১৪১৫ খ্রা)। 

জাশাপুদদীন মুহম্মদ শাই, নাম পইয়া ইনি মিংহাসনে 
পসেন এব বাংলাখ ইসলামের প্রাধান্য প্রতি করেন। 
চীন-সম্রাটেপ দৃতেপা তাহার সঙাধ আমিযা সংবর্ধনা! লাভ 
করেন। কিন্তু কিএকাপ পরে গণেশ মনা পুনরধিকার 
কবেন এবং পগগণমদণদেখ নাম পলইযা বাজা হয়] 
জলানুদ্দীনের “শুধি” ক্রাশ । 

গণেশের মতা পর ত্বাহার থিতীষ পুন মহেগক 
রাজা হন। কিছ অন্ন গণের মধ্যেই জাপাবুদ্দীন উহাকে 
অপসারিহ কবেন। 

ঘি শীষবার স্থপতান হইমা (১৪১৮ শ্রী) জানালদ্ধীন 
হিন্দ পর কিছু এশ্]াচার করেন। ১৪২৭ থ্রাাে 
হএাহম শক) খাবার বা পাআঞমণ করলে জা গানুদ্দীনের 
ন্বোধে চীন দ পালে রব সমান হবাহিমকে পির 
করেশ। গাশাশুশীন আরাকানশাজ মে সোমাম্দনেব 
পাণ্য পণ াব ববিযা ছেন & তাহাকে লিশেব সামন্ত 
কবেশ। নিচাবাণ মুসলমান জালাশুদ্পীণ গণেশ কক 
বিশ্ধগ্ত মসগিণপ্পি পুননির্াণ কান, অঞ্ষায কষেকটি 
এন ৭৪ একটি মালাস। শিঘাণ করান এব, মিশরের 
বাচ্ছা ৪ খশিবার নিক ডপহাব পাঠাইযা খপিধাব 
"অন্রমোপন লাভ কবেন। নাপানুদ্দীন খপ আলাহও 
উপাধি লন দ মুছধাব কপমা খোদাই করান । 
তবে ঠিঁন রাষ খাজাধব নামে জনৈক হিন্দকে 
সেনাশিশত্য দিয়াঠিলেশ এ মস্ত পঞ্রিক বুহম্পতি মিশ্রকে 
সমাদপণ কবিযাছিপেন। ১৪৩৩ শ্রীষ্াকে ভাহ।ব মুত 
হয়। 

দ্র স্খময় এুখোপাধ্যার, বা'লার ইতিহাসের 2শো বছব, 
ধাধীণ স্লতানশদের আমল : ১৩৩৮-১৫৩৮, শাখ্খিনিকেতন, 
১৯৬২ , 18001132010 9011501, ৩৫১11156090 13০1561, 

৬১]. [], [0)০০৭, 1948 

ইখময় সুথাপাধ।য 

জলিয়ানওয়ালাবাগ অমৃত্পর শহরের পৃধ দিকে 
অবস্থিত একটি উদ্মান। এই স্থানে একটু চওড়া একটি- 

জালিয়ান গযাপাঁবাগ 

মান প্রবেশপণ ও চাটি বা পাচটি শব বহিগমনের পথ 
ছিপ ও 'তাগার কোনটি সা্ে চা ঞুচের পেশি 
চঞ্ডা ছিল ন।। ইহা প্রায় চঃদিকে অনট্রাপিকাবেস্টি 5 
ছিপ, মাত্র এক ধিকে প্রা ৩ মিচাব (১০ সু) 
লঙ্বা ও ২ মিটার (€ ফুট) উ৮৮ একটি প্রচার ছিপ। 
১৯১৯ গ্রষ্ার্জের ১২ এপ্রিশ সন্ধ্যাধাতল জেনারেল ডাষারের 
নির্দেশে অমুতসবে সভা] সমিতি নিষেধের আন এচানিত 
হয়। ইহা না জানিখা অথব। ইহ] সবও অমুহসরেনু 
'অত্যাচাবের প্রতিবাদ কিপার জন্য পর ধিন বু লোক 
এই স্বানে এক সভাম যোগদান কবে। হহাদের সংখা 
কাহার এ মতে হয হাজাব আবার বাহার5 মতে দশ 

হাজার বা তাহারও বেশি, কিছ £হ বিশাল জণঠা 
সম্পুণ শিএপ্প ছিপ । জেনারেল ডাখাণেব সৈন্তগণ কোন- 
খপ সতর্কপাণা খোবণা না করিছা এই জশতাব উপবু ১০ 
মিনিট কাপ গুলি চালান । ১৫০০ বাউপ্ু গুলি ছে ডা 
হয। সরকারি মতে ৩৭৯ জন নিহত ৪ ১২০০ জন 
'আহু* হয, কিন্ 'অপেকে দনে কেন সলশাধিক শোক 
নিহত হইযাছিল। হান পরণ পাঞ্জাবে আবু অশাচার 

হয়) বলে সরকার ১৯১৯ গ্রাষ্টার্ে গছ হাণ্চারেশ 

সভাপতিহে মার চার জন হহপোণ্্য ও তন জন 
ভাগতীয়কে লহথা একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন কবেশ। 
সবভার ঠ৭ ক গ্রেম কমিটিও হাস] গান্বীব সভাপত্িহে 
স্বওন্ব অগমন্ধানের ব্যবস্থা কতরন। হান্ডাব কমিটির 
'অধিককাশ সাশ্রের মতে জেশারেশ ডাযাবে এ্র্শিবধণ 
শিতাপ্ত অবিবেচণার কাজ হইবাছিল। কিন্ছ ভবতীয় 
সভ্যব ইহাকে অমান্ষিক অত্যাচার বলেন ও তীএ নিপ্দা 
কবেন। কণগ্রেম উপসমিটিবু মতে সম্ধূ্ণ বিদোষ ও 
নরস্থ জনতাব উপর ন্বেচ্ছাক্ত এহ অদাভ।থখকতা ইবেজ- 

শাননের হতিহাসে কোবা৪ গাগা যাধ না। ভাবত 
সকার জেনারেল ভায়ারের কা৭ পুকাপুাধি সমথন কবেন। 

বিলাতেব ক পক্ষ ডাঘারের কাবেব মৃদু প্রতিবাদ এ নিপা 
কবিরা ভাহাকে সৈগ্তাধান্সের পদ হইতে অপচ্ত করেন। 
বিলাতে হাটস অঞ্চ কমনম » ২৩২ জন এই শাস্তি সমথন 
করেন, কিছ ১৩১ জন ভাষাবের শাস্তি অলমোদন করেন 

নাহ। ভাউস অন লঙসেব আধকাংশ সা ডাযারের 
পরচুাণ্ব তীব প্রতিবাদ করেন। এদেশেব ইংবেজ 
নব নারী ডায়ারকে ব্রিটিশ-পামাজ্যের রক্ষাকতা বলিযা 
অতিপপিত করেন ও খিশ হাজাব পাউণ্ড উপহার প্রেন। 
খুব অল্লপসংখাক ইংরেজ ভাখাবের কাষের নিপা করেন 
ভারতে জালিযান ওয়াপাবাগ-হত্যাকাণ্ডের প্রন্ববা'ন্বব্নূপ 
ববীশ্রনাথ “নাইট? উপাধি ত্যাগ করেন। 

৫০৯ 



জাপকার 

ত্র 3. তে. 70110117717, 41016515৫00 10119 
(0 1101, 1.010010775 1950 7; 7, 07071011027 

17150921156 19621017 11০96710116 71) 17701%, 

৬০]. 111, (591000৭196৩, 

বিয়া দও 

জাসকার উ& হিমাপয় পবতশ্রেণীর একটি শাখা । এই 
লামে একটি নীও আছে। জামকাৰ পবতশ্রেণা ভাতের 
উত্তরে উ৯ হিমালয় ও পিছু উপত্যকার মধ্যবতী অঞ্চলে 
পদাখে+ মালভূমি উপর উত্তর কাশ্মীর সীমান্তে 
অবস্থিত। ইহ প্রায় ৮০০ কিলো।মটাব (৫০০ মাইপ) 
দীর্ঘ। পবতশ্রেণীর উও্তর-পশ্চিমে গ্রাষ ৩৯০* মিটাব 
(১৩০০ ফুঢ )উচ্চ দেগুসাই সমভূমি। জালকার পবু * 
শূঙ্গগুণি ৫৭* মিটাব (১৯০০০ শুট) অধিক উ৯চ। 
ইহার সবোন্চ শৃঙ্গ কামেট ৭৭৫৬ মিচাণ (২৫৮৪৭ ঘঠ ) 

উন্চ। জামঞার শ্রেণাতে অসংখ্য ক্ষু্র হিমবাহ আছে। 
নাঙ্গী পৰতের উন্ুপ্ব-পশ্চিম চালে অনেক বৃহদ্থ ধ্নবাহ 
দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে দিয়ামিব একটি উল্লেখযোগ্য 
ছিমবাহ। জাসকারের দক্ষিণ-পূবে মো.মোগপাধি হা 
৪৪৮০ মিটার (১৬৬০০ খু) উচ্চ কপস্থ উপত্যিকার 
মধ্যে অবস্থিত। জাধকার শ্রেণার মধ্যে শিপকি, পিপুলা 
ও মাল গিখিপথ অবহিত । এহ পৰতঠের শিলা কেপামি৩ 

গ্রযানিট, নিষ্ ও শিল্ট ছারা গঠিত। স্থানে স্থানে না 
পাথর «ও ডনোমাহট শিলা ও দেখা যায়। এখানে তাদ 
ও সোবা পাওয়া যায়। 
শত জাসকাব, দ্রস প্রভৃতি নদী এই শ্রেণাকে ভো 

করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । জাসকারে পবতারোহণের 
উপঘুক্ত টাট্ট, খোড়া পাওয়া যায়। জালকার অঞ্চলের 
অধিবাশীব| যাযাবর ৪ পশুপাপক। পবতের ঢালে কিছু 
বালি উৎপন্ন হ্মু। 

দরে 161771500 1095010, 46016 01570, 1,011001), 

19557 0. নু, 2 919৭6951016 4174 12412156017, 

[.0170017, 1957. 

সৌম)াশন। চট্টে।পাধা।য় 

জাহার্লীর (১৫৬৯-১৬২৭ খ্রা) মুবখাঞ্গ সেপিম ১৬০৫ 
খ্রষ্টান্ধে আকববের মৃত্যুর পর নৃকুদ্দীন-মহম্মদ জাহাঙ্গীব 
বাদশাহ-গাজী উপাধি গ্রহণ করিয়। 'আগ্র।ণ মিংহাননে 
আঝোহণ করেন। 

১৫৬৯ গ্রীষ্ঠার্খে ফতেপুর পিঞ্িতে তাহার জন্ম 
হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার শিক্ষা উপযুক্ত 

জাহাদীর 

বাবস্থা করা হয় এবং তিনি আরণী, খার্মী, তু্ণী ও হিন্দী 
ভাষা এখং ইতিহাস ও ভূগোপ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাত 
করেন। উদ্ভিদবিদ্ধ। প্রাণীবিষগ্ঠা সংগীত ও চিন্রশি্প 
প্রস্ৃতিতেও তিনি বিশেষ বুাৎপন্ন ছিলেন; অপর দিকে 
প্রয়োজণীয় সামরিক শিক্ষা তিনি পাভ কবেন। 

পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর। অব্বেও তিনি তাহাকে 
শেষ পধস্ত ক্ষমা করেশ এবং উন্নবাধিকাপী মণোপী'ত 
করিয়া যান। 

সিংহাসনাগোহণের পর জাহাঙ্গীর প্রজাদের হিতার্থে 
শএসনথাবস্থা অন্ত হণগ্যাব নন্য ছাদশ ঘোষণাপঞ্ 
(দস্তর-উল্ আমল) জারী কবেন। তাহাদের বিনাকষ্টে 
হ্যায় বিচাবের সথবিধাব জগ্য তিপি শ্বাগ্র। ছুগের শাহ বুর্জ 
এব যম্নাব ভীবে গ্রত্ষিত একটি পস্তর স্থন্তেব মধ্যে 
যাঢটি ঘণ্টাধুকু ম্ব্ণশৃঙ্ঘপ স্থরপি 5 করিলেন যাহাতে বিচাব- 
প্রাণী যে কোনও বাতি এ শাখন টানিষা তাভার প্রাগনা 
সমাটকে সবাসরি জানাহতধ পাবে। এ প্রকার বিঠিন 
উপায়ে তিনি প্রজাধিগেব মঙ্গণ এবং হদথ জণ কবিতঠ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

তাহার বাঙ্গব্ের প্রথম উনেখধোগা ঘঙনা লো পুধ 

খুমবভের বিতোহ (১৬০৩ খী) কি শি পবাছত ৪ 

বণ্ণী হন। তাহাকে আশাবাদ করার আএপলাণে শিখ পক 
অঙ্গন প্রাণে দিত হখ । পদক এইসশ শাস্তি 
ধিবাব এলে শিখজাটি মোগণ মববারেরধ শ৭5 পবিণ £ 
হয। এই কঠোর শান্ত প্রধান জাহাগ্গীবের অপুরদশিতার 
পখিচায়ক | ইাহাপ মামলে বাংলা দেশে দোগণশামন 
পুপ্রতিটি 2 হয, মেবাবেব রাশা অমবসিতহ বশ] স্বীকার 
করেন (১৯১৫ শ্রী) এাং দুছে্ কা ডা ছুগ বিজিত হয় 
(১৬২০ গ্রী)। অপর দিকে আহ মদনগর পাজোর মন্ত্রী 
মালিক আঙ্ববের বিরোশিতাষ পাকিশাভো মোগণ অগ্রগতি 

ব্যাহত ভয় এব ১৬২২ গ্াগান্দে পাবশ্তরানণ শাহ, আবাল 
কান্দাহ্ার ছুগ অধিকার করেণ। স্বৃতবা” এই সম্রাটের 
শাসনণকালে য় ৪ পরাজয় দুইই স ঘটিত হইযাছিল। 

১৬১১ খ্রীষ্ঠান্দে ঠিনি মেহেকুল্লোকে বিবাহ করিষা 
তাহাকে নুরজ্জাহান উপাধিতে ভূষিত কবেন। দৈহিক 
মৌনর্ধ বাতীত নূরজাহান নান] গুণের অধিকাবিণী ছিলেন। 
কিন্ত 'ঠাঠার অভিবিক্ত উচ্চাকাজ্কা ও ক্ষমতালিপার 
জন্য রাজকুমার কুরুণম ও পবে সৈগ্াধ্যঞ্গ মহবৎ খা 
বিদ্বোহী হওয়াতে সাম়াজ্যের় বহু ক্ষতি সাধিত হয়। 

১৬২৭ গ্রীষ্টাধে ৫৮ বথ্মুর বয়সে জাহাঙ্গীর পরলোক- 
গমন করেন। 

তাহার চরিত্রে আকবরের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ 
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না ঘটিলেও তিনি বন সদ্গুণেন অধিকারী ছিপেন। তিনি 
ছিলেন যথে্ই শিন্সিচ, '্টাহার আহ্ু।জীবনী “তুজুক-ই- 
জাহাঙ্গীরী' হঈতে "হাব সম্বন্ধে নেক তথা পাক্ষ। যা । 
তিনি ছিলেন শিম ৪ সাহিনাভরাগী এব £কুতির সৌন্দর্য 
উপলব্ধির ক্ষমতা ঠাহার ছিল অসাধারণ । তিনি তি 
নিপুণতাপ সছিত বিভিন্ন ফল, ফল, নদী, পবত, উপানাক। 
এবং পশ্থপঙ্শীর9 বর্ণণা কবিযাছেন। মোগল চি 
শিল্প তাহার গঈপোমকতাষ উতকর্ম লাভ কব্রিযাছিল, 
তাহার সংগ*প্রীর্তি উতেখযোগা | ভাহার বাছত্ব- 
কালে স্বথণরিবিছাব স্থন্দব শিদশন পাই সেকেপাতে 
আকণক্ণে সমাশ্রি-সৌদে, আগ্রা ছতিমাদউদ্েলাৰ 
সমাধি-সৌবে এব লাহোরে নিরিত মলে । মনোবন 
উদ্যাণ প্চনাতেণ যে তিনি গ্দক্ষ ছিলেন তাহার গুমাণ 

পাখ| যাথ হাব রচিঠ কাশ্ীৰ ও পাহোবের কিিপয 
মোগপ উগ্ভানে। 

হার চিনে জেহ দয়া ৪ কোমলভার যথেষ্ট স্থান 
ছিণ, কিষ্। ঞোদেব বশবতী হইউথা [নি চরম নিছুবশার? 
পরিয দিসাছেন। মোঢাখটিভাবে, ধর্ধ বিষে তিনি 
ছিলেন উদার এব" হিশু ৪ মমশমান ঈভয ধর্মেব সবুসন্- 
পিগেব গতি সাপাবণ ২ শ্রঙ্ধাশাল ছিনেন। আকবরের 
মত [নি হিশুদের ০ বাজপদে শিখোগ করতেন এব, 
বিচারক ঠিসাবে উ০ নীচ ভেদাতে। করিতেন না। কিন্ত 
আমোদ ৭ আগামপ্িয হী এব অভিরিক ম্বাপান ভাভাব 
চিত এ্পধান দোষ ছিল। তথাশি লিঃসশেহে বলা 
যান যে শামক ও দূরদশা বাজনৈতিকক হিসাবে আক্ববের 
মণ এও উন্চপ্বানের অধিকাধী না হইলেও জাহাঙ্গীর 
ছিলেন প্রন্থাহিত্পী এ তাহাদের কপণাণের পতি হাহার 
মনোযোগ ছিপ। 
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মে।শীঙ্তরনাগ চৌধুরী 

জাহাজ সামুদ্রিক বাণিজ্যাদিতে বাবত বৃহৎ জল- 
যানের নাম জাহাদ। জাহাঙগগ কেন জল ভাসে, ইহার 

তথ্য গ্রীক গণিভজ্ঞ আখিমেদেস (আফিমিডিস ) সর্বপ্রথম 

জাহাজ 

আবিষ্কার কবেন। যখন কোনও বন্ধ জলের উপর পাখা 
হয়) তখন সেই বন্ধ কর্তৃক স্বাণচ্যুত জলের গজনের সখান 
এক শক্তি পরের পিকে কাধ কবে। এই উব্বগাশী 
শরিখকে প্রাবমান শি (বধেণ্ট পোর্স ) শাষে 'মভিঠিত 
কবাহয়। যদি কোণ বণ্ধর ৪€জন এ পণ্ড কক সান- 
চ্যুঠ জলের গুজনের অপেক্ষা কম হয়) তবে সেই ব্ুটি 
জলে ভাসে। 

জাহাজের কাঠামো, প্রধান ডেবেব উপিন্থ অবগুব, 

ইগ্সিন, চালক পাখা (প্রপেলাব ), জাপ এবং অপরাপর 
প্রযোজনায সরঞ্জাম - প্রধাণতঃ এক কষেকটি অনশে 
জাহাজকে ভাগ করা চলে। 

জাহাজের কাঠামো একটি জলপোধক "অবধঘন। সমগ্র 
কাঠামো কয়েকটি জপ্বোধক দেওয়ালের ছারা বিভকু 
কণা হয, যাহার ফলে কোনও একটি বা একাধিক খোলে 
ছুঘটনাজনিত জপপ্রবেশ বা অশ্রিবাণ্ড স ঘটিত তলে? 
সমগ জাহাজটি পিনষ্ট হণরার ভয় পাকে না। খোলের 
উপপিভাগে শাচ্ছাধনকারী মে ডেনটি বৃতমাণ, "তাহ'কে 
সাধারণতঃ গধান ডেক বলা হয়। এহ প্রধান ডেকেনু 

উপর আবর৪ কষেকটি ঢেক থাকে । 
জাহাজ শ্বপুমাহ জলে ভালিলেই চলিপে না, জাহাজের 

গভিবেগ থাকা চাই । ডলের ভিতর দিয়া দ্রুত »পিবাণ 
জগ্য জাহাজ অগ্রভাগ স্চাগ্র এব" জাহাজের পশ্চাদভাগ 
গোলাকার কণা হঘ, যাহাতে শন্মুখভাগের স্থানচাত জল- 
পাথ] দুইটি জাহাজের ছুই পার্থ বরাবর প্রবাহিত হহয়' 
পুণরায় পশ্চাতে মিপিতে পাবে। 

জলের ভিত দিষ! চলাচলছেড় জাহাজ হে বাধা পাষ, 
তাহ] অন্্রম করিবার জন্য যে শব প্রয়োজন হয, 
৬াঠ1 পাল অথবা ইঞ্জিনের ছারা জগৃহীত হয। তল 
অথবা বাম্প ছাবা চালিত জাহাজের £ধান ইক্চেন যে শঞ্জি 
উত্পাদন করব, তাহা এক আবঙনশশ ৰ চাশকদ গু মাবত 

চাপক পাখা (প্রপেলাব ) কতৃক গুহীত হম এবং এই 
চালক পাখার ঘুণনে পাখাগতলিব সন্গুথ এক পশ্পাদভাগে 
চাঁপের মে পাথকা ঘটে, তাহাই জাহাজচাপনে সহাধ্ত। 
করে। সাধারণ মালবাহী জাহালের একটিমাত্র চানক 
পাখা থাকে, কিনব অধিক হর শক্তিশালী ক্ষাহাজে, যেমন 
যাএীজাহাজ বা রণপোত ইত্যাদিতে একাধিক চালক 
পাখার ব্বহাব দেখা যায । কঘল। অথব। তৈল বাতিবেকে 
অধুনা পারমাণবিক শগ্ডির সাহাযো জ্রাহাজ চালাইবার 
গ্রচে্ট উন্নতিনীল সাদুধিক শক্তিসম্পন্ন দেশগুশিতে 
পরিলক্ষিত হইতেছে । অধিকতর শক্তি, উচ্চতব গরিবেগ, 
স্থানসঞ্ষ এবং স্বপ্প নাবিকসংখা। ইতাদি পারমাণবিক 
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শক্তিচাপিত জাহাজের বৈশিষ্টা। কিন্ধ নৌবাণিজো 
এইমব গুণাবশী অপেক্ষা অর্থনৈতিক সালাহ মুখা । ওবে 
এ কথা অণশ্পীকার্ধ যে, বিশাপ আকারের এবং দীর্ঘপথ- 
পরিন্বমণকারী খাণিজ্যজাহাজেও পাগমাণবিক শক্তি 
বিশেষৰপে কাধক্র। ডুবোজাহাজপ্তপি ব্যতীত যাকিন 
যুঝ্রাষ্ের মিএ জাহাজ “সাভানা', রাশিয়াব ববধ্ভাঁঙা 
জাহাজ “লেনিন এবং জার্মানীর নিষীয়মাণ বাণিজাধ।ন 
“অটোহান্ এখন ৪ পরস্ত পারমাণবিক শক্তির দ্বারা চালিত 
একমান সামুদিক জাঠাজ। 

জাহাজেব প্রয়োজশীয সরপগ্তামেব মধে। নো ব) 
ভারোকোপক য্গ এবং পৌচালনমম্প কায ব্যবস্থাদি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ১ েমন চৌম্বক দিুনির্ণয় মন্্। আবএনশীল 
দিছ্ণির্ণগ যত্র। বেগমাপক ৭৪ জলের গভীপভামাপক 
যন্ত্রপাতি, কৌণিক ব্যবধান মাপাথ জন্য বুত্তের এক- 
ষষ্টাংশ-পরবিমাণ চাপযুক্* যঞ্) কালপবিমাপক যন্ধ এব 
রেডাব ইত্যাদি । 

যে কোনও জাহাজেব বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে কয়টি বিষয় 
উদ্নিখিত হয তাহা হইতেছে সধাধিক ধৈঘা, পরিকল্লি হ 
জলরেখ'য জাভাজেব দৈঘা, অগ্ব এবং পশ্চাদভাগের লখ 
হইতে পবস্পবের ব্যবধান, জাহাজের প্রস্থ, তলি হইতে 
প্রধাশ ডেক পর্যন্ত পার্খদেশের উচ্চ, জলরেখা হইতে 

জাহ।জের »লদেশেব গভীরতা, জলবেখা হইতে সাধাবণতঃ 
প্রধান ডেকের উম্চতা, সর্বোচ্চ বনযে।গা মালের ৪ছন, 

মাপ বোঝাই করার নিমিন্ত প্রাপ্য জাগা! এব" সবোচ্চ 
বহনযোগা মালপবসহ জাহাঙ্ষের ৎজন ইঠ্যাদি। জাহানের 
মধোচ্চ ওজন, সর্বো্চ বহনক্ষমতা এব" প্রাধিযোগ্য 
জায়গার মগ্যে কোনও সরাসরি সম্পর্ক নাই। সাগরে 
নির্বযোগাত। অন্তযাধী জাহাজকে বিভিন্ন শ্রেণাঙ্ে ভাগ 
করা হয়। বীমা কোম্পানিব স্বার্থে এই শ্রেণাবিভাজন 
বিশেষ 'তাথ্পগপুর্ণ | পৃথিবীর বিতিন্ন দেশে বিভিন্ন সমিতি- 
কর্তৃক এহ শ্রেণাবিভাজণ সম্পাদন করা হর। সমিতির 
প্রদব শ্রেণাচিন্* জাহানের গ্রশাঞ্ডণ চডান্কভাপে নির্দেশ 
কবে। 

আন্ছুর্জাতিক বাণিজ্যে জাহাজের ব্যবহাব নৌচাপনা 
ও পরিবহনসৎক্রান্ত যাবতীয অশ্তশাপন এব* আংশিকভাবে 
আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের প্রবতন করিয়াছে-- তন্মধ্যে 
সাগরে জীবনের নিরাপস্থামূলক নিয়মাবলী সর্বাপেক্ষা কত্ব- 
পূর্ণ। অবশ্য দ্াহাজ কোম্পানিগ্থশির বিরোধিতায় এই 
সম্পর্কে আইনকান্ধন এখনও যণেষ্ট নয়, তবে টাইটানিক 
ইত্যাদি জাহাঙ্গের নিমক্জন '্থবা বিপর্ষয় পৃথিবীব্যাপী 
যে আলোড়নের স্থি করিয়াছিল, বর্তমানের কঠোর বিধি- 

জাহাঙগ 

ব্যবস্থা তাহারই পরিণতি । নিরাপন্থ্ামূপক ব্যবস্থাদি 
অগ্ত৬, করা হয়--জশল এবং অগ্নিরোধক পৃথককরণ 
দেওয়াল, মুখা তলদেশ এবং জণাশয়তেদে বিভিন্ন খতুতে 
ভার-বেখাব সবোচ্চ অবস্থান । সাধারণতঃ জাহাজেব দুই 
পার্খে প্রিম্ন ন-চিহের দ্বাবা! জাাজ বোঝাই কণার সীমানা 
শির্দি্ট করা হয়। এনছ্তীত লাইফ্-বোটের, প্রতোক 
যাত্রী এবং শাবিকেখ জলা স্বাণব্াণস্তা ও অশ্রিকাণ্ড- 
শিবাপক ই-্যাদি নিষমানপী এহ টগ্তিসমৃহেব অস্তথভুক্তি। 
অবগ্ঠ যারীজাহাজ এব টঙপবাহকের নিমিত্ত আইনকানুন 
অধিকঙব কঠোণ। আন্ুজাতিক আস্থা (ইউ. এন, ৬) 
অধীনে আন্মঃবাইঈী শো উপর্দেশক সম্থার €( আই. এম, 
সি. ও, ) প্রধান কাযা লঞ্তনে অবাস্থত এবং ভারতবর্ষ ৪ 
এই থের এক সভা । সাগণে নিক্বাপন্তা, সাখুত্রিক নৌ- 
চানন এবং আন্তজাতিক গন্দেশে উদ্ধারকাধ সম্পকীয 
বিধি ব্যপস্থপ জন্য «হ স-স্থা মবকাগিভাখে পাযী। 

পুখিবীর প্রা শঙকণা নব্বই আাগ জলনাশিগা এই 
স*গ্ছাব বিশি-লিষেধের মণে পডে। 

ইতখোপের দেশগলিনে হাহাছ্চাল্শার হণবর 1] 
স্ধজ্নবিদি৩। গ্রীক এব প্োদানদেব বুদ তহাল ২৬০ 
শুরু করিয়া »ধাগুগে দাড এপ পাছে ছারা চালিত 
ভাইকিতপ্বে তাহাদের বিববণ পৌ শির গৌরবমখ 
কাঠিনী। ৌ কম্পাসের প্রবতন, পত়্গাজ নাবিকদেখ 
আক্রিকা-প্রদর্সিণ এব, কশন্বামেধ আমেশিকা মাবদার 
পৌ-শিল্পের নৃভন বিএবেব কটনা করিগাছিশ। হান্ঠের 
হতিহাস পদালোচনা করিলে দেখা যাগ যে, বিতিন্ন 
সুগে এ দেশীগ গাহাজশিনন বিশেষ উন্নতি লাভ কগিযাচিণ। 
সত অশোকের সমযে পিশিযা, সিশব, গ্রীন « ইচদি 
দেশগুণিতে ার ধীধ'অর্বপোত নিষশি ত[তাধা হকরিত। 
'ভারঙের সমুদ্যাধার বিশেষ "১ বহিভাগতে ভাবতীথ 
জাহাজচগাচলের সবাপেক্দা গৌধবময কাঠিনী যবদীপে 
হিন্দুদের উপনিবেশ স্থাপন । যবদ্বীপের ববোবুদ্ধবের মনির" 
গাত্রের স্বাপত্যকলা পধবেশ্শণ কৰিলে অতীতে ভারংশীয 
জাহাজ সম্পর্কে অনেক মুপাবান তথ্য সংগ্রহ কবা যায়। 
একাদশ শতাব্দীতে ভাগতীয় জাহাজ সম্পর্কে খুঁটিনাটি যেমন 
অল্-বীৰলীর লেখাব মধ্যে পাওয়া যায়, তেমনই আবার 
বিখাত পর্ণটক মার্কো পোপো তাভার ভ্রমণকাহিশীতে 
ভারতীয় পৌ-শিল্লের বিবরণ পরিবেশন করিয়াছেন। যোগণ 
ঘুগেও এদেশে যে নৌমুদ্ধগুলি স*খটিত হইয়াছিপ, তাহ! 
হইতে তৎ্কাপীন নৌ-তৎ্পরতা সম্বন্ধেওত কোনও সন্দেহ 
থাকে না। তন্মধ্যে যশোহ্রেব প্রতাপাদিত্যের নৌবহবের 
কার্যাবলী তর্দানীস্তন বাংশা! দেশের নৌ-প্রতিপত্তির 
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জাহাঁজনির্যাণ-শিল্প 

বিশেষ পরিচায়ক । পরবর্তী কালে মাবাঁঠা-যুদ্ধযান এবং 
ভাবতে নিশ্রিত ব্রিটিশ জলপোতগুলি পৃথিবীর বছ দেশে 
বিন্ময়ের হি করিয়াছিল। 

স্বাধ্ীনতালাভের পর ভারতের বাণিজাপো5 এবং 
যুদ্ধজাহাজের সংখা] বিশেষ বৃদ্ধি পাইযাছে। বহিধাণিন্ো 
নিযুক্ত উল্লেখযোগ্য ভারতীয় জাহাজ-কোম্পানির নাম 
হইতেছে-- সিদ্ধিয়া হিম নেহিগেশন কোম্পানি, ইণ্ডিয়া 
হিমশিপ কোম্পানি, গ্রেট ঈষ্টার্ন শিপিং কোম্পানি, জয়স্ী 
শিপিং কর্পোরেশন এবং ভারত সরকারের নিজন্ব শিপিং 
কর্পোরেশন অফ ইঙ্ডিয়া, এতদ্বাতীত এদেশে জাতাজ- 
নির্মাণ, জাহাজচাপনা এবং জাহাজের উঞ্চিন -সম্পকীঁয় 
শিক্ষাকেগ্রের নামগ্ুলি হইতেছে যথাত্রমে খঙ্জপুবের 
ইণ্ডিয়াণ ইণ্ন্টিটিউট অফ টেক্নলজি, বোহ্বাই-ণব ভা রিন 
শিক্ষা জাহাজ এব কপিকাতাব মেরিন ইঞ্িলিয়ারি" 
কলেজ । সনু জাহাজ শির্ধাশের জন্য ভারতভবর্সের 
একমাএ জাহাজ-কারখানা অন্ধ প্রদেশের বিশাখপট্নম 
লগরে স্বাপিত। তবেজাহাজের সমগ্র অংশ এবং অন্যন্য 
'আম্ুঙ্ষিক যঙ্পাতি শির্মাণে ভাবতব্ষ এখনও স্বাবলম্ী 
নহে। 

দ্ধ বাপাকুমুদ এুখোপাধ্যাঘ, ভাবুতেব নৌ শিন্ন, কলি- 
কালা, ১৩৬৯ খঙ্গাদ ১ 0 [নু 0145, 171৮6 13901 01 

(1৮6 9101), 10100, 1949, ৬01198 17910, 195 

90৮11, [701701016, 19014; [7 12, 2০১১০] 001], 

1. 01121100211, [11011015507 12061 40171060186, 

৬15. 1-11, ০৬ ০0115, 1907, 

খামেশ্বব »৪1চায 

জাহাজনির্সাণশিল্প প্রাচীন কাল হইতেই ভাবা 
জাহাজনির্াণে স্পবিচি 2 ছিল। উনবি'শ শতকের 
প্রথম ভাগ পধন্ত9 ভারতে নানা ধনের জাহাজ 
নিম়িভ হইয়াছে | এই মমযে কশিকা ঠা ও স্থণাঢে ছুভটি 
সমুদ্রগাদী জাহাজ-শিঞাণেধ কারখানা ছিল। কিখ শির- 
বিপ্লবের পর যখন পালতো!লা জাহাজে পবিবতে ইম্পাত- 
নিহিত ও শঞ্তিচাপিত জাহাজের বানহাব আরন্ত হইল 
তখন হইতেই ভাতীয় শিল্পটির পঙ্ণ শুরু হইল । 
বিদেশী শাসককুলের বিরোধিতায় উন্নততর '*দ্ধতি গ্রহণ 
করা দেশীয় শিল্পটির পক্ষে অনস্থব হইযা উঠিল । উনবি'শ 
শতকের পরেও যে-মকপ জাহাল এদেশে শিমিত হইয়াছে 
তাহা শুধুমাত্র অন্তর্দেশীয় জপপথ ও উপকূলের শিকটবী 
সমুদ্রে পরিবহনের যোগ্য ছিল। 

আধুনিক ধবনের শঞ্চালিত জাহাজ নির্মাণের মস্ত 

ডা ৩1৩৫ 

জাহ।শকোষা 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই কম-বেশি চেষ্টা আস্ত হয। 
১৯৪১ শ্রীষ্াবে গয়ালচাদ হীবাটাদ প্রগুখ শিল্পপতিগণের 
উদ্যোগে বিশাখপটণমে একটি জাহান নির্মাণ কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতাপ্রাপিব পব প্রধান: সরকারি 
আচ্কূল্যে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কারখানায় সনুদ্রগাষী 
প্রথম জাহাজ 'জল-উদ্ধা'র শির্ধাণ সম্পরন হয়। 'াহার 
পর অগ্যাবধি প্রায় চল্রিশটি জাহাজ নিগ্সিত হউযাছে। 
১৯৫২ খ্রীষ্টান হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি কেন্দীয় সরকারের 
পরিচাপনাধীনে আমে। অন্যর্দেশিয জলপথ ও উপকুল- 
বাণিজ্যের উপযোগা ছোট ছোট জাহাদনির্ধাণের নৃতন 
ও পুরাতন প্রায় চল্িশটি সংস্থা আছে । কিন্ধু দেশের 
প্রয়োজনের তুপনাষ ইহা] অতীব নগণ্য। 

বিশ্বেন মোট বাণিদ্যপোতের শঙকরা এক ভাগও 
ভারতের নাই । বৈদেশিক বাণিঙোর এক পঞ্চমাশ ও 
ভারতীয় গাহাজ্গুলি বহণ করে না। ভারতের নৌ- 
বাহিনী মোটাঘুটি বিদেশী জাহাজের দুখাপেক্ষী | ব£মান 
পরিকল্পনা অনযাম়ী বিশাখপট্নমেব কাবখানাটিব সম্প্রসাবণ 
ও কোচিনে ছ্বিতীয জাহাজনি্াণ কারথানা স্কাপনের 
কান অগ্রসর হইতেছে । 

দ্ধ 17110 13081, 3০০৩0 011101719০0) 

0; 51111)-131611476, 00100151926 , 1২817471711 

011)51000, 17001 91110190106, 02100৮৯1957 , 

8 91111৬3৯870, 4 9৮০১ 01 1701012 11745150155, 

৬০]. 1, ০100005, 19587 17192 11740১00163, 

11101011 1101১6105 /10710100, [090002%, 1903 + ঢ)0001- 

1050111) £৯550012010] ০6 10019, 41078161196), 

€7100009, 1969, 91719001২01, ৮০] 

[চোবে, 171], ৬1510910010) 

০1 সেন 

জাহনকোবা, -কোশ ণকটি ধৃহৎ কামানের নাম। 
মুখিদাবাদ শহরের অন্দরে তোপখানা নামে পাডায 
একটি অথ বৃক্ষের কাণ্ডে £মি হইতে প্রায় ৪৫ ৭২ ৪৮ ২৬ 
সেঞ্টমিটাব (১৮/১৯ ইক) উচ্চ একটি কামান শাখিত 
আছে । ইহ] জাহানকোধা নামে পবিচিত। কাখানটি 
দৈথ্যে *৪৮ সে্টিমিটার (১৮ ফুট) ও পরৰিশ্িে ১৩৭১৩ 
সের্টিমিটার (৪২ ফুট)। মাটিতে পড়িয়। থাকাকালে 
হাব ঠিক নিমতল হইতে একটি অশ্বখ গাছ জন্মিবা 
ইহাকে উপরে তুপিষাছে এনং এখন৪ ভুশিতেছে। 
কামানের গ্রে প্রোথিত নয় খণ্ড পিতলের ফলক-লেখ 
হইতে জান। যায় যে শাহজাহানের রাজত্বকালে এবং 
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জাহানার! 

ইসলাম খা ( মস্সদি)-ব বা*লার স্ববেদাবিকালে জাহাঙ্গীর 
নগরে দারোগা শের মহম্মদ ও হরবল্পভ দাসের তত্বাবধানে 

১০৪৭ হিজবা। জমার্দিযস সানি মাসে অর্থাৎ ১৬৩৭ খ্রীষ্টান্জের 
অকৌোবর মাসে প্রধান কর্ধকাব জনার্দন দ্বাথা এই কামান 
নিম্িত হয। ইহাব ওজন ৭৯১২ ৭৯৯২ কিলোগ্রাম 
(২১২ মন) ও ইহা দাগিতে ২৬১২৭ কিলোগ্রাম 
(২৮ মের) বাঞ্ছদ গ্রযোজন হয় বলিযা লিখিত আছে। 
বতমানে কামাণটি সিশ্রপিপ হইয়া পুষ্প, ছুগ্ধ, মিষ্টান 
প্রভৃতি দ্বারা পূজিত হইযা থাকে । 

দু নিখিপনাথ বায, মুশিদাবাদ কাহিনী, কপিকাতা, ১৩১০ 
বঙ্গাব্ধ ১ বাংলায ভ্রমণ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা) ১৯৭০ | 

জাহানারা (১৯১৪ ৮১ তখ্বী) শাহজাহান ৭ মমতা 
মহলের দ্বিতীয় সন্তান জাহানার! 'তীব স্বন্দবী, উদ্দারহৃধযা, 
তীক্ষবৃদ্ধি, বিদুধী মহিলা ছিলেন। তিনি স্থফী মোলা 
মহম্মদ শাহেব শিশ্বা ছিলেন এবং 'মুনীল টল "বার ওয়া, 
নামে খাজা! মহঞুদীন চিশতির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী 
বচন! করিধাছিলেন। 

মমত।জ মহলের মুঙার (১৬৩১ শ্রী) পর হইতে 
সাতাশ ব্সর ধরিয়া জাহানারা মোগন সামআ্াঙ্ের প্রণান 
মহিলা! এব" বাঁজকার্সে সমাট শাহ জাহাণেব অন্যতম পবামশ- 
দাতী ছিলেন। শ'হজাহানেন রাঙ্গযচাত্তির (১৬৫৮ হী) পণ 
বন্দী অবস্থায় তিনি তাহার সেবা শুশষার ভার গ্রহণ কবিয]- 
ছিলেন। পিতার মুহ্যর (১৬৬৬ খ্বা) পর হইতে ইরশগজের 
রাঁজকার্ধে ঠাহাব পরামশ গ্রহণ করিতেন । জাহানারা শেষ 
জীবন ধর্ধাচবণ ও দানধ্যানে '্মতিবাঠিত করিয়াছিশেন। 
ইরগজেবের রাজত্বকালে তাহার জীবনাবসান হয। 

দ্ললী শহরের বাহিরে ভাহাবউ শিদেশে শিথিত কটি 
তথাচ্ছাদিত সমাধিতে ঠাঠার মুতদেহ সমাহিত করা হয়। 
সেখানে জাহানারা কর্তৃক পাবশ্য ভাষায় পুচিত নিম়পিখিত 
সমার্বিপিপিটি উত্কীর্ণ আছে, 

বহুমূল) মাবরণে কণি৪ না স্বসঙ্গিত 
কবর আমাব। 

সণ শ্রেষ্ঠ আনবণ দীন আল্মা জেহান।রা 
সয়াট-কন্তার | 

--( নখীণচন্দ্র সেন কৃত অনুবাদ )। 
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জাহ্চব। দেবী যোডশ শতাব্দীতে গৌডীয় বৈষ্ণবসমাজের 
নেতৃত্ব করিষ! প্রপিদ্ধি পাত কবেন। ইনি এবং উহাব 
জ্যেষ্ঠ ভগিনী বন্থুধা নিত্যানপ্দের পন্দী ও হুর্ধদাস সরখেলের 
কন্তা। বন্থধাব গর্ভে নিতা।ননোর একমাত্র পুত্র বীরভত্রের 
জন্ম হইখাছিপ। জাহুবা বংশীবদন ভটর পৌত্র রামন্্র 
বা পামতঙরকে পাপিতপুরবপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বৈষবেবা জাঞ্ঘাকে খাধার সহোদরা আনন্দমঞ্জরীর 
অবতার খলিষা মনে কণেন। বুন্লাবনের গোপীনাথ 
বিগ্রহের এক পাঙ্ে রাধিকাব অপর পাশ্বে জাঠবার মৃঠি 
আজি৭ দেখিতে পাঞ্ষা যায । 

জাঞ্ব! দেবী যে খেতুরির মহোথ্পবে বৈধবসমাজেব 
নেতৃত্ব করিযাছিলেন তাহার বিবরণ শক্তিবঞা কব, নঝোভুম- 
বিলাস ও প্রেমবিলাম হভঠি গ্রন্থে দেখা যায। তিনি 
মাতভাব প্রণোদিত হইযা এ মহোতসবে 

পরম উত্পাহে কৈশা 'মপব রুন্ধণ। 
অন্ন বাঞনাধি যত না হয বর্ণন | 

-(ভঞ্রিঠাকর, দশম অধ্যাঘ )। 

জাঞ্ণা দেবী দৃইবাব বৃন্দাঝন গমন করিযাছিণেন | 
রাধাকুণ্ডে এখনও প্রঠি বসব পৈশাখ মাসের শুরা অঙগমী 
তিথিতে তাহার স্মঙাগমণ উৎসব মহাসমাঞ্জোহে তধ্শাপি* 
হয। 

দ্র ৩ঞ্তিধণাকর , 
কানন । 

শপোনমবিশাল ১ (প্রমবিশাপ এ 

বমনবিলার মগুমণব 

জান্ছবী গঙ্গা ত্র 

জি. এম. কাউন্টার কণাসন্কানী যন্গ দু 

জিওডেদি (৫০০০১) ভূমিতি। জিগ্েসিৰ প্রধান 
বিষয়বন্ত হতল সপৃষ্ঠিৰ আরুঠি ৪ পুথিবীর আয়তণ পিপয | 
উল্লিখিত বিষয়ে গবেষণাব ছ্াবা "অবশ পৃথিবীর অভ্যান্তপ- 
সম্পর্কে অহরমান সম্ভব হয়। বাণ্তবে জিগডেলির প্রযোগ- 
ক্ষেত হহপ ভূপৃষ্টের নিউরযোগা মানচিত্রের নির্মাণ । 

সত্যতার আদিতে (মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতাব 
যুগে ) পৃথিবী সন্ধে যাগযের কোনও স্ুম্প্ট ধারণ। ছিল 
ন1। যতদর মনে হয়, গ্রীক বিজ্ঞানী পাইথাগোরাস ই সর্ব- 
গ্রথম পৃথিবী যে গোলাকার এইবপ অন্থমান করেন। 
গ্রীক বিজ্ঞানী এরাটোস্থিমিস (এরাতোন্থেনেস” দ্র) দুইটি 
স্থানের মধ্যবর্তী দুরন্ত মাপিয়া ও তাহাদের কৌণিক দূরত্ব 
সুর্যের অবস্থানের সাহাযো জানিয়। প্রথম পৃথিবীব ব্যাসার্ঘ- 
নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করিযাছিলেন। তাহার পদ্ধতিতে ত্রটি 

৫৯৪ 
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থাকিলেও ত্াহাকেই পৃথিবীর প্রথম ভূমিতি-বৈজ্ঞানিক 
বলা যায়। পৃথিবী যে যথার্থ গোপাকার য় এ সম্বন্ধে 
ধারণ হয় বহু পরে যখন নিউটনের ণপবিগ্ঠা ও মাধ্যা কর্ষণ- 
তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে । উহাদেব সাহায্যে দেখানো হয়, 
ঘৃরণনশীল জলগাশি একটি উপগোপের আকার (01196 
5031)01014 ) ধারণ করে, যাহাব মেকু ব্যাসার্ধ বিযুখীয় 
ব্যাসার্ধ অপেক্ষা কু তর । পৃথিবীপৃষ্ঠে যেহেতু অধিকাংশই 
জপরাশি, অতএব সিদ্ধান্ত করা হয পৃথিবীর আকানু 
এইরূপ উপগোলেব ন্যাষ হইবে। 

কোনও দেশেব ধিশিনন শ্বানের পাণম্পপিক দূরত্ব ও 
অবন্থান নিদেশ করিবার জন্য প্রথমেই যে পঞ্ছতি অবলগ্গন 
কর! হয তাহার শাম কিনুজীকরণ ( 00916017110] )। 

সমগ্র দেশকে কিছু দরে দরে অবশ্থিত (সাধারণতঃ ৫০ 
কিলোমিটাবেব বেশি নহে) নিবীঙ্গণস্থান ছারা চিষ্সিতি 
করাহয়। কোনও শিবীক্ষণস্বান পার্গবতী নিরীক্ষণম্থান- 
সমূহ হইতে দুঈ হইবার জন্য নিরীক্ষণন্থাণগুপি সাধাবণ*£ 
পাহাডে বা উচ্চ স্ানে ল এয়া হয়। থিয়োডোগাইট শামক 

যন্কের সাহাযো পুত্টি নিরীশ্ণস্থান হইতে পার্ববতী 
নিরীক্ষণস্থাণগুলির মধ্যে কৌণিক দরত্ব পরিমাপ কণা 
হয। এভঙাবে বি+সমুহে৫ সমস্ত কোণ জান] যায়। 
অতঃপর «কটি বান্ বা মুপরেখা (1১89০ 1076) অঠিশয 
সাধপানান মহিত মা।যা লর্চযা হয। এইবার গোপ 
হিেকোশমিটির ( ৭[১101102] (10150100019 ) সাহাযো 

িনুগগপিণ ধৈর্ঘা নিৰপণ কবা হখ। এখন যে কোন 
দৃষ্টি গ্বানের দূর $ সহজেই গণনা করিয়া বাহিব করা যায । 

গড় সমুদ্-তল (10671) ১০৪-1০৮০1) ও স্থশভাগে 

কাল্পনিক সখুদ্রন্প (যর্ধি সমুর্ধ হইতে উৎপন্ন ও সমুদ্রে 
বিপীন কোন খালের সাহায্যে কোনও স্থানে সমুদ্র জপ 
আণা যায ৩বে তাহাণ ভল) লইস়্া যে ভূপৃষ্ট মনে কথা 
হয় তাহাকে জিওযেড (৫০০০) বা পর্থীকল্প বলা হয়। 
পথিবার অভ্যন্তরে ভবে অসম ব্টনেব ফলে জি ওয়েড- 
এপ ওলে বিশেষ অসমতা৷ দেখা যাথ। এই কাবণে একটি 
গাণিতিক তপ এলিপ সবেড অফ বে ওলিউশন (০117১০1এ 
01250100010) অন্থষঙ্গ-তল বা রেফারেন্স সাব্ফেস 
(15:5161000 9010506) হিলাবে ল্য! হইয়াছে, ইহা 

জিওরেডেব যতদুর সম্ভব সমীপবতী। জিওডেসিব একটি 
প্রধান বিষয় এই অহ্থধঙ্গতলের সম্যকঝপে নির্ধারণ । 
কোনও স্থানের লম্বরূপ রেখা (১100)1) 1005) জি ওয়েডের 
উপর লম্বভাবে বিদ্যমান। অগরষঙ্গতপের উপর লম্ব ও 
লন্বন্ধপ রেখার মধ্যস্থ কোণকে বল! হয় প্বরূপেধ চ্যুতি 
বা ডিফ্লেক্শন অফ দি ভার্টিকাল (61160090. 9£ 10136 

জিওডেপি 

৬৪0০1) । এই চ্যুতিৰ পরিমাপ এবং জিওয়েড ৪ 
অচমঙ্গতলের মধ্যে দুরস্বনিণয জিওডেসির উদ্দেশ্ে। 
ভূমাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ জি (৫), আযক্মিলারেশশ ডিউ 
টু গ্র্যাভিটি (2০০০1781101) 006 0 £18৮05) বিভিন্ন 

যন্ব সাহাযে ভপুষ্ঠেৰ বিতিম্ন স্থানে মাপা হয়। দৌোপন- 
যন্ের (7১০0001005 2190819 085) 'অগবা আণুনিক 

গ্রাভিমিটার মন্ত্র (৫1851700061) বাহ হয়। ভৃপু্ঠ 
সবআ সমখন হইলে জি (৪) এব যে মান হইও হাহা 
হইতে কোনও স্থানে জি (£)-এর মান পূথক হইলে, 

ঘিকটবতা অঞ্চশে ভরের 'অলম বণ্টন সন্বন্ধে ধারণা কৰা 
যায়। এইভাবে দেখা যায় সমুদ্র পীরের নিকটবী অঞ্চলে 
জি (£)-এর মান অপেক্ষাকৃত কম। আবাবধ পবঙেপ 
নিকটবর্তী অঞ্চপে ৫-এর মান 'অপেক্ষাকত বেশি | শ্পিবিট 
পেঙতেপ (51310616551) এর সাহাযো ঢুইঈটি স্থানের মধ্ো 
উচ্তার পার্থকা প্শিয় করা যায়। বিভিন্ন শ্বাণের গ্গি 
(৫)-এর মান জানা থাকিলে শাহ হইতে গতিভাত্বিক 
উচ্চতা নিয় কবা যায়। উতা বলিতে জিওয়েড হইতে 

উচ্চতা বুঝাষ। হিমালযের নিকটব্ী অঞ্চলের জবিপের 
(981৮০) তথাদি বিগ্লেবশ করিমা ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ধে প্রাউ 

(15:70 দেখান যে হিমালয় পরনের জন্য ঘে পরিমাণ 
ঢাতি ব। ডিন্লেকশ্ন অক দি ভাবটিক্যাপ (45৫1000101 
0 070 %৩101001) হণ্যার কথা তাহা অপেক্ষা বাস্তবে 
অনেক কম পাওয়া যাইতেছে । ইংপ্যাণ্ডে জি, বি. 
এয়ারি (3. 13 &10) এই সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্য] উপস্থাপিত কবেন | তাহাব »০্ত পৃথিবীর উপরের 
জব অপেক্ষাকৃত একটি ঘন স্থবেব উপর ভাসমান । সমুদতপ 
হহতে অনেক ডচ্চে অবস্থিত পবসযূহের মৃপদেশ এ 
অন্তঃন্তরের মধো প্রবিষ্ট হগ্যাধ একটি গভীরত। (41১0) 
হইতে আরস্ত করিযা তৃপৃচ অবধি ওপপপিমাণ যে কোনও 
স্থানে সমান থাকে । উপরিস্থ ভব মআাধিকা অন্তংস্থ ভর- 
স্বল্পতা ছার। ও উপবিস্থ ভরম্থন্ন ঠ অন্তঃস্থ ভবাধিক্য ছ্বাব 
পৃবিত হইযা একটি সাম্যাবস্থাব »ষ্ট কর্ষাছে। ইহাকে 
সমস্থিতি (আহসোনস্চামি ) বলে। 

জি?ডেসিব জব্রিপ (£৫০4৫01০ 

প্রাপ পৃথিবীর বিভিন্ন মান : 
৪স্াবিযুববৃন্বীয় ব্যাসাধ _ ৯৩৭৮৩৮৮ কিলোমিটার 
১ -মেঞ্ব্যাসার্- ৬৩৫৬'৯১১ কিলোমিটার 

£-উপবৃন্তীয মান (৩1111910016) হউন 

পৃথিবীর তর (11০৯) ৫*৯৮৮১৫ ১০২১ মেট্রিক টন 
৮-৮০ (1113 9105৬147১11) 24১ €০ ৯97) 03731. 

0:0000034 0০17)/১৩০2 
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শঞ্ডিকান্ু চক্রধতী 

জিওত্তো, জোন্তো (আন্মানিক ১২৭৬-১৩৩৭ খ্রী) 
ইটালীর বিশিষ্ট শিল্পী। ফ্লোরেন্সের উত্তরে কোলে 
(00115)-তে জন্ম । পিতা বন্ধোনে (07401)9) ছিপেন 
শিল্প মধ্যবিত্ত, মতান্তরে মেষপালক। কিংবদন্তি অনুসাবে 
শোন! যায় যে তিশি বিখ্যাত শিল্পী চিমাবুয়ের ছাদ ছিলেন, 
ইতিহাসের বঙমান-পঞ্ধ শজির ইহ] সমর্থন কবে না। 
ইটালীয় শিল্প-ইতিহাসে ইহার স্থান শ্রেষ্ঠ তম শিল্পীদের মধ্যে 
এখং ইণশি ছিলেন সেকালের নব-শিল্পধারার প্রথম প্রথতক । 

জিওত্বোর প্রবিত চিত্রপকে বিংশ শতাব্দী পর্ধন্ত, 
শিল্পধারণার সঙ্গে সযগোরীয হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে 
পাখে। তিনিই প্রথম ইটাপীয় বাইজান্তিয়াম-চিত্রধাপাব 
আডষ্ট ও নিজীব রূপকে পরিত্যাগ করিয1 স্বাভাবিক 
মানষের স্ববপ-চেতনা ও ভাবব্যঞ্রনাময় বপায়ণ সুচনা 
করিযাছিলেন এবং তীহাব বচনাধ ইটঢাপীয় বেনেঞ্সাস-এর 
বোধন হইয়াছিপ বলা চপে। জিএদোর মমপামধযিক 
দান্ে, পেত্রার্ক, বোক্ষাচ্ছচো প্রভৃতি মপীষাগণ -কর্তৃক তাহার 
রচন! সমাদুত হইযাছিশ। 

জিওক্বোর কযেকটি স্মরণীয় শিপ্নকীতি-_ আমিধির 
গির্জায় সাধু ফান্সিসের জীবন-কাহিনীর ছবি। তাহার 
বন্ধ শ্রেষ্ঠ রচনার যধ্যে উল্লেখ করিতে হয় পাদোতার 
আরুনো! গির্জায় ৩৮টি দৃশ্ঠে সাধু জোঘাপিম ৪ আন্না,ভাজিন 
ও খ্রীষ্টের জীবনের ঘটনাচিত্রগুলি এবং ফ্লোরেন্সে সান্তাক্রেচে 
গির্জার সাধু ফ্রান্সিস, জণ প্র্থতির জীবনচিত্রগুলি। 

১৩০০ খ্রীষ্টান পোপের আমস্থণে রোমে জিওগ্ছো প্রায় 
দশটি ভিন্টিচিত্ত রচনা করেন ১ তবে তাহার বেশির ভাগই 
হুয় অবলুপ্য নতুবা পরবতী যুগের সংস্কার- প্রচেষ্টার দ্বারা 
বিকৃত। তাহার রচনাসন্ভারে ইটালী ও ক্রান্সের যে সকণ 
শহর অলংকৃত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে রোম, নাপোনি, 
আভিহক্ক, পাদদোভা, মাপণিসি, খিম্নি, রাভেণা প্রন্তৃতি 
উল্লেখযোগ্য । ইহ] ছাড়! কয়েকটি চিন্রথণ্ড ( প্যানেপ 
পিকৃচর ) ইরোপের বিভিন্ন স"গ্রহশালায় স'গৃহীত 
রহিয়াছে এবং তাহার মধ্যে কয়েকটিতে শিল্পীর নামও 

জিওলজিক্যাণ সার্ভে অফ ইগ্ডিয়। 

চিথিি আছে। যথা ইটাপীর বোপঞা। (90198), 

লগুনের জাতীযষ সংগ্রহশালা, পশ্চিম জার্ধানীর মিউনিক 
শহরের পিনাকোথেক স"গ্রহশালা, ফ্রান্দের লযৃতরু সংগ্রহ- 
শাপা। ইহ ছাডা আমেরিকাতেও কিছু আছে। 

পঞ্চদশ শঙকে হওরোপের শিল্প-আন্দোপনে তাহার 
প্রভাব সমকালীন অনেক শিল্পী ও তাহাদের শিল্পকর্মের 
মধ্ো প্রতিতাত হইয়াছে । তখনকা4 জিওত্বো প্রভাবাস্থিত 
শিক্পীদের মধো বিখ্যাত শিল্পী মাপাচ্চো (15০০০1০)-র 

শাম উল্লেখ করা যায়। 
শিপ আদি 

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইগ্ডিয়। ভারতীয় ভূ- 
বৈজ্ঞানিক সবেক্গণ। উনবি'শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ 
হইতেই কাজের সুচনা হইলেও সরকারিভাবে ইহার 
প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫১ গ্রাগ্থাক্খে। যে কগ্মজন ভূবিজ্ঞানী এই 
প্রতি্ান স্বাপনে অগ্রণাৰ ভূমিকা গ্রহণ কবিযাছিপেশ 
ভাহাদের মধ্যে টি. ৪ঞ্শ্যাম, চি. এহচ. হপ্যাঞ্থ এব এইচ. 
এইচ, হেঁডেনের নাম উদ্েখযোগা। ভারতে কযলাম্তর 

সম্বন্ধে অনুসন্ধাণই ছিপ জিগুণাডক্যাল সাতে আধ হিয়া 
প্রতিষ্ঠার আপা কারণ। প্রথম হহতেই খু খ্যা এনামা 
ব্রিটিশ তুঁবিজ্ঞানী গবেষণা জগ্ত ভাতে আলেশ। তাপত 
উপমহাদেশ ও ৩ৎসন্গিহি” অঞ্লগ্তশির ভূঁবিগ্া ঘম্পকে 
গবেষণায় তাহাদের অবদান ভলেখযোগা । এ. এম 
হেখন ছিলেন তাহাদেবহ একজন ১ ১৯২১ ৭ ১৯৭৪ 

খ্রীষ্টাব্দে ধিটিশ- এঙাবেস্ট অভিযানে তিনি অংশ গ্রহণ 
কবেশ। প্রথম যুগের ভারতীয় বিজ্খানীদে মন্তত্ম 
গ্রমথনাথ খন্গর আকরিক লৌহ স্তর শন্বন্ধে আবিষ্কার 
উল্লেখযোগ/ ১ ইহার ধশেহ টাটা আয়রশ আযাগড গিল 
ওয়ার্ক স এর প্রতিষ্ঠা সস্কবপর হয। 

প্রথমে অগ্ল কর্মী লইয়া স্থাপিত ₹ইপেও এহ প্রতিষ্ঠান 
গত ১১৬ বৎসরের প্রসাবের ফলে বতমানে বিশ্বের অনুরূপ 
গ্রতিষ্ঠানগ্রপির মধ্যে আয়তনে ৪ প্রাচীনতায় তৃতীয় 
প্বানের অধিকারী | বতমানে ইহার মোট কমীলংখ্যা 
প্রায় ৭০০* জন, তন্মধ্যে প্রা ১০০৭ বিজ্ঞানী । প্রতিষ্ঠানের 
কেন্দ্রীয় কারধাপয কলিকাতীষ অবস্থিত ১ ইহ ছাড়া ইহা 
পাঁচটি আঞ্চপিক কার্যালস্ব ও প্রতি রাজ্যে কর্মকেন্ছর 
(সার্কপ 'মফিস ) আছে। এম এস. কৃষ্ণণ এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রথম ভারতীষ অধিকত! ছিলেন। ১৯৬১ খ্রীষ্ঠাঝে পুনঃ" 
ংগঠনের সময় মহাধিকতীায়্ পদ সৃষ্ট হয় ও তবেশচন্দ্র বায় 

উদ্তপণ্ধে প্রথম অধিষ্ঠিত ছন। ১৯৬৪ খগ্রীষ্টাবে দি্ীতে 
এই প্রতিষ্ঠানের তবাবধাঁনে এবং ভি. এন. ওয়ার্দিয়ার 

৫১৬ 



জিওলজিকযাল সার্ভে অফ ইত্ডিয়া 

পৌরোহিত্যে আন্তর্জাতিক ভূবিজ্ঞান কংগ্রেসের দ্বাবিংশতম 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়; উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্র এশিয়া 
মহাদেশে ভাবতব্ধেই সর্বপ্রথম উক্ত বৎসর আন্তর্জাতিক 
ভূবিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল অধিবেশন সংঘটিত হয়। 

রীতিসম্মত ভূতান্বিক মানচিত্র প্রণয়ন, গ্রন্থ প্রকাশন, 
খনিজের সন্ধান ও পরিমাণ নির্ধারণ, ভূবিগ্যা-ঘটিত 
ইঞ্জিনিয়ারিং, ভৌমজলের পরিমাণ (গ্রাউণ্ড ওয়াটার ) 
নিক্ূপণ এবং ভূপদার্থসম্পকীয় ( জিওফিজিক্যাণ ) অনুসন্ধান 
এই প্রতিষ্ঠানের কর্মন্চীর অস্তভূক্তি। 

এই সংস্থার মানচির নির্মাণ বিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকার 
খনিজ এবং তাত্বিক মানচিত্র সংকপিত করিয়া বিশেষ 
বিশেষ এলাকার এবং সর্বভারতীয় ভূতাত্বিক ও খনিজ 
মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়। জনসাধারণের শিকট বিক্রয়ের 
জন্য এইভাবে প্রপ্তত রানীগঞ্চ কয়লা অঞ্চলের প্রথম 
ভূ'তাবিক মানচিত্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই 
সংস্থা কর্তৃক সংকলিত এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার ভূতাত্বিক 
মানচিত্র ১৯৫৯ গ্রীষ্টান্দে প্রকাশিত হইয়াছে । ১৭৬৪ 
শ্টাবে দিল্লীতে অন্ত আন্তর্জাতিক ভূবিজ্ঞান কংগ্রেসের 
অধিবেশনে ময় ভারতবর্ষের টেক্টোনিক আগ 
মেটালোজেনিক-মিনারেজেনেটিক' মানচিত্রের প্রথম সংস্করণ 
এবং ভারতের ভূতান্বিক মানচিত্রের পরিশোধিত যষ্ঠ 
'স্করণ প্রকাশিত হয়। 

ভাপ্ততীয় ভৃতব্ব ও ইহার অন্যান্ত শাখা-প্রশাখা ও 
কার্ধবিবর্ধণী সম্পর্কে এই বিভাগ হইতে নানাবিধ গ্রন্থ 
প্রতি বৎপন্ন প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে রেকর্ডস, 
মেময়ার্ণ, পাপিণ্পজিয়া ইন্দিকা, বুলেটিন্স এবং 
ত্রমাধিক পত্রিকা “ইপ্ডিয়ান মিনরল্স? উল্লেখযোগ্য । 
কিছুকাল হইতেই এই বিভাগ ইংরেজী ও বিভিন্ন ভারতীয় 
ভাষায় পুস্তিক] প্রকাশ করিয়া ও বক্তৃতামালপাএ আয়োজন 
করিয়া সাধারণ মানুষকে ভূবিছ্যা সম্পর্কে অবহিত করার 
প্রয়াম করিতেছে । এই উদ্দেশ্রো সর্াধারণের মধো খনিজ 
বিষয়ক জ্ঞান বিতরণের পরিকল্পনা (লেমেন্ম মিনার্যাণ 
কনশ্যান স্কিম) গ্রহণ করা হয় এবং তৃতিব-সংক্রাস্ত 
স্থোট ছোট পুস্তিক] প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়। স্কুল-কলেজ 
ও অন্যান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্য ব্টন করা হয়। 

প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় গ্রস্থাগারটি সম্ভবতঃ এশিয়ায় 
অন্থরূপ গ্রন্থাগারগুলির মধো সববূৃহৎ_- ইহার পুস্তক 
ও পত্র সংখ্যা আনুমানিক ৩০০০০ এবং এখানে দ্রুত 
অঞ্জলিপি ও মাইক্রোফিল্স প্রণয়নের ব্যবস্থা বহিয়াছে। 

প্রতিষ্ঠানের পৰীক্ষাগারগুলিতে প্রয়োষনমত এক্স-রে, 
বর্ণালী-বীক্ষণ, জীবাশ্ন (ফসিল) -বিচার প্রভৃতি পদ্ধতি 
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দ্বারা শিলা ও খনিজ পরীক্ষা করা হনব । বসায়নশালায় 
ভুরাসায়ণিক পদ্ঈতির সাহাযো ধাতব ও অধাতব আকবর, 
স্বল্প পরিমাণে প্রাপ্ত উপাদান, জল প্রন্ঠতির পরিমাণ 
নির্ণয় করা হয়। কয়লা ও গ্যাসের বিশ্েধণার্দিও সম্পাদিত 
হয়। খনিজ ও জলের য্খাযথ অনুসন্ধানের জন্য এবং 
ভূবিগ্ঠা-ঘটিত ইগ্রিনিয়ারিং ৪ ভৌমজশের বিষয়ে বিভিন্ন 
সমন্তা সমাধানে সহায়তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানে বহু 'ভপছার্থ- 
বিজ্ঞানী নিধুক্ত আছেন। ইলেকট্রনিক যন্তাদি সহ কিছু 
যন্্ও এখানে প্রন্তত করা হয়। কয়লার অনুশন্ধান, বিভিন্ন 
থনিজের সন্ধানে বেধন (ড্রিলি€) প্রভৃতি কার্মের জন্য পৃথক 
পৃথক ইউনিট আছে। ১৯৬১ গ্রীষ্টান্দের ১ জাগ্য়াৰি 
হইতে কিছু সাংগঠনিক পরিবর্তন হওয়ায় ইঙিয়ান বারো 
অফ মাইন্ন-এর প্রস্পেক্টিং শাখা এই প্রতিষ্ঠানের 
অন্তভুক্তি হইয়াছে। 

স্বাধীনতার পর হইতে বিভিন্ন পৰত অভিযানে এই 
প্রত্ষ্ানের কমীরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, দৃষ্টান্ত'্বরূপ 
গোপেন্ছুনাথ দত্ত ( ব্রিটিশ-এভারেম্ট অভিযান, ১৯৫১ শ্রী), 
বিশ্বনাথ রাইনা (জাপানী মানসালু অভিযান, ১৯৫৬ শ্রী), 
বিজয়কুমার রাইনার (কারাকোরাম অভিযান, ১৯৫৬ গ্ী ) 
নাম উল্লেখযোগা | চস্্প্রকাশ ভোরা ( ভারতীয় এভাবেস্ট 
অভিযান, ১৯৬০, ১৯৬২ ও ১৯৬৫ শ্রী) এবং বি. এস. 
জঙ্গপঙ্গীর (ত্রিশলী অভিযান, ১৯৬৬ শ্রী) ক্তিত্বও বিশেষ- 
ভাবে ম্মরণীর। তাহারা উতয়েই যথাক্রমে এভারেস্ট ও 
ব্রিশুলী -চুডার আরোহণ করিবার গৌরব অর্জন করেন। 

ভারতীয় জাদুঘরে (কলিকাতা ) এই প্রতিষ্ঠানের 
গ্যালারি বিভাগ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত । ১৮৫৮ 
র্টান্দের ভারতীয় জাদুঘরের ভূতব বিভাগ ভূবৈগ্ানিক 
সবেক্ষণের সহিত যুক্ত হয় এবং ১৮৭৭ গ্রীষ্টাবে চৌবরঙ্গী 
ঝোডস্থ ভবনে ভূতব-সন্বদ্ধীয় গ্যালারি সাধারণের জন্য 
উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে খনিজ, নানাবিধ 
পাথর, উষ্কাপিপু প্রুভূতি অন্ন ১৫টি ক্রমে ইহার পুনধিন্াস 
করা হইয়াছে । ইহ! ছাড়া জীবাশ গালারিও ইহার 
অন্যতম আকধণ। 

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গ্রথম পঞ্চবাধিক পবিকল্লনা- 
কালে বহু নূতন কয়লাক্ষেতর, শুজরাতের খম্বাতি (ক্যান্থে) এ 
পাঞ্কাবের কাংড়া-তে তৈল,মধ্য প্রদেশে ম্যাঙ্গানিজ আকন, 
রাজস্থানের জাওয়ার-এ সীসা-দশ্তা আকর এবং বিহারের 
সিংভূয় ও মহীশূরের চিত্রছুগে গ্ধক-খটিত আকর আবিদ্ধত 
হয়। বিতিম্ন অঞ্চলের স্তরে কয়লা লিগ্নাইট ম্যাঙ্গাশিজ 
আকর, পাইবাইট প্রভৃতি খনিজের পরিমাণ নিঘাগিত হয়। 
ছিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালে নৃতন নৃতন কয়লাস্তর, 

৫১৭ 
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বিহারের সিংভূমে তামা, অগ্জ প্রদেশের গুণ্ট,রে তামা ও ও ডণোমাইট প্রভৃতির জন্য বিশেষ অনুসন্ধান কার্ধ 
সীসা, মা্রাজের দক্ষিণ আরকটে 'শ্তা তাম। ও সীসা, 
মধ্য প্রদেশের বস্তারে পৌহ প্রনৃতি শাবিষ্কৃত হয়। তাহা 
ছাড়া মহীশরের কোপাৰ ও অন্তর প্রদেশের বামগিবি 
্ব্ণক্ষেত্রের উত্পাদণ সন্ভাবনা পশীক্ষা করা হয এবং বিিশ্ন 
অঞ্লের স্তরে বক্সাইট, জিপ্সাম, ঞোমাইট, তামা, 
ম্যাঙ্গাশিজ প্রভৃতিব পরিযাণও নিরুপিত হয়। তৃতীয় 
পঞ্চবাধিক পখিকল্পনাকাপে স্তাশন্াপ কোপ ডেভেলপমেন্ট 
কপোরেশন কঙ্তক আযোজিঠ কষপাক্ষেজ উন্নঘনের জন্য 
এই প্রতিষ্ঠানের তত্বাবধানে ১১৫০৩৯ মিটার পরিমাণ বেধন 
( ড্রিলি ) সম্পন্ন হয। বিহারে পোষায-সিধেশ্বব অঞ্চলে 
প্রা ১৯০ পক্ষ মেটিক টন এব তামাপাগাড ৭ রামচঞ্জর 
পাহাডে মোট ৫৮ পক্ষ মেট্রিক টন াম আকরেব স্ধান 
পাওয়া যাষ। রাজস্থানের সাশাদিপুবায় ৬০ লক্ষ মেট্রিক 
টনেরও অধিক গন্ধক ঘটি৩ আকর এবং উদযপুর জেলায 
'ায়া সীসা দস্তা আকরের অত্যন্ত সমগ্ধ অঞ্চল আবিষ্বত 
হয। ওডিশার ৮াপাঙ্গটোলি অঞ্চলে মোট ১৫৫০ পক্ষ 
টন পৌহ আকব এব গুজপাণডেক অন্বা ডোঙ্গরি ও মধ্য 
প্রদেশের চণ্ডী ডোঙ্গরিতে যুযোবস্পার পাদ্খ। গিষাছে। 
ফুটকাপাহাড ও অমরকণ্টকে আলুমিশিধাম আকর, 
অধ প্রদেশ, মধা প্রদেশ ও মহীশরে চদা পাথব এব" পশ্চিম 
বোকারেো কযপাশেরে ধাত়ল'ঞান্ত কাযের উপযোগা 

৪০০ পক্ষ মেক টন পরিমাণ কয়লা আবঙ্কুত হয়। 
হঠ1 ছাড়া কলিকাতা মেট্রোপপ্টাশ মঞ্চল সহ ব্ও 
অঞ্চলে ভৌমজশের বিস্তারিত অন্তমন্গাণ করা হইয়াছে। 

চত্র্থ পঞ্চবাধিক যোজনাকাশে এহ প্রতিষ্ঠানকে আর 
সম্প্রপারিত ও স্থবিগ্ঠশ কবিবার প্রধাপ কবা হইযাছে। 
পশ্চিমাঞ্চশের জনা চতুথ আঞ্চলিক ও মধ্য অঞ্চলের জন্য 
পঞ্চম আকঞ্'লক কাযাণয় প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন হবৈদ্াণিক 
প্রশাখায বিশেষজ্ঞ বিনিখোগ, মহাসাগবীষ ভূত, সমু্ধতঢ- 
সগ্রিহিত সামুপ্রিক খনিক্গ সন্ধান এখং বিজ্ঞান সম্পকীয় 
প্রশিক্ষণের এরসার প্রভতিও এই পরিকর্পনার অন্তভুক্ি 
কণা হইয়াছে । ভামা সাসা দস্তা প্রড়তি অবব ধাতব 
(বেন যেঢাপ্ল) সন্ধান এহ পরিকল্পনায় বিশেষ স্থান 
লাভ করিয়াছে ১ ভারতে এহসন পদার্থের অনণটন থাকায় 
ইহাদের বিদেশ হইতে আমদানি করিতে গ্চুর বৈদেশিক 
মুদ্রা বর হয়। সারা ভারতবর্ষে ৪৫৮০ * বগ ফ্লোষিটার 
প্রাথমিক খনিজ সন্ধান সহ ভুতাবিক মানচিন প্রণযন কর! 
হইবে । উন্নয়নের পরত আআজবেসটস, বন্জাইট, চীনামাটি, 
তাপসহিষ্ুঃ মুস্তিক। (ঘাযার ক্লে), জিপ্সাইট, আকরিক 
লৌহ, লিমেণ্ট ও লৌহ নিষ্ক।শনের উপযোগী চন! পাথর 

চাপানো হইবে। ইহার জন্য আগ্রমানণিক ২১৩০০ 
মিটার বেধন প্রয়োজন হইতে পাবে। উত্তর গর্দেশ ও 
হিমালমের কষেকটি অঞ্চলে হিমবাহ সমীক্ষা মহ বিভিন্ন 
প্রদেশে তৌমজল, ভূবিগ্যা ঘটিত ইঞ্জিনিষারি* এব" ভূপদার্থ- 
বিজ্ঞানের বিস্তৃত সমীক্ষাও উল্লিখিত পরিকপ্পনার অন্তর্গত 
করা হইযাছে। 

গে।পাবচন্্র চট্টোপাধ্যায 

জিজাবাঈ শিবাজী এ 

জিজিয়া নুসণমান রাজো বাস করিঠে হইপে অমুসলমানকে 
একপ্রকার কর দিতে হইহ৩, হহার শাম িজিয়। 
মুললমানদের ধমগ্রস্থ কোরানে উপ হুহয়াছে যে নুসপমানেবা 
অনুমণমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, যঠখণ না তাহাবা 
ব্নিভশাবে দিদিমা কণা ধ৮৩ খীকার কার। সুললমাণী 
আমলে ভার5 €তোক হিন্মব খাখাপিঞ্ু এহ কর ধার্ধ 
হহয়াছিশ। ভাবণ্রে প্রথম মুসলমান বিশেশ মহম্মদ 
ইবন কাশিম পিছু দেশ জায় ববিখাঠ হিন্দধেণ নিবৰট 
হইতে এহ কব আদাবেব প্রথ। পবন কবেন। আকবর 

এই কর রহিত কবিষাছিলেশ। কিছু 9িহঙগজেব ইহার পুণং- 
প্রবণন কবেন। প্রঠোক ঠিনু ক নজেদেব দেশে বাপ 

কবিযাও ঞ&পশ্মান বাহাকে ওহ কথ দিতে ঠহত। 
জিজিযা কারণ হার সন্বষে যদ্বুনাধ সধকার বসেন তে 

দবিদরিগকে শাচাদধেব আমের * কণা ৬ শাক, মখ।বিশ্রু- 
গণকেে ইহার কিছু বেশি এব ধনীদিগকে হাঙার কর। 
আডাই টাকার কম দিতে হহ*। সবচেয়ে দবিদকে ও 
অঃ ৩২ ঢাকা দিতে হই 5 এব সে যুগে এই চাকায় 

নয মন গম পাওয়া যাইত । অর্থান্ গ্রতি ধরিপ হিশুকে 
এক বঙ্সবেব খোখাক গিজিনা কর হিসাবে দিতে হহাত। 
ইহাধ ঢক্দেশ্ব তিন যাহাতে এই কব হহতে 2ঞ পাভের 
জগ্য হিশরা মুলপমান ধর্ম গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্য কাধতঃ 
অনেকটা সফল হইগাছি [1 অ্রীলোক, ১৪ খৎখসরের কম 
বয়সের শিশু এবং দাস, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতিকে জিজিয়া 
দিতে হইত না। 

কোনও কে।নও মুনপমান লেখক বলেন যে ইহা হিগ্ন 
ধের উপর ধার্প কর নহে। হিন্দুবা সৈনিক-বুত্তি হইতে 
অব্যাহতি পা্যার জগ্ক এই কর দ্দিত। আবার কেহ 
কেহ বলেন যে জিজিয়া কর দে€য়ার বীতি ছিল বটে, 
কিন্তু গ্র$তপাক্ষে অনেক স্থলতানই ইহ1 আদায় করিতেন 
শা এবং ইহার পরিমাণও ছিপ সামান্ত। এই উভয় 

৫১৮ 



জিতাষ্টমী 

ধারণাই ভুল। মধ্যবিন্ন ৪ গরিব লোকের পক্ষে এই 
কর দেওয়া বেশ ক্টকন ছিল এব" হিন্ুমাত্রেই ইভা] 
চূড়াস্ত অপমান ৭ পাঞ্ছণার চিহ বলিযা মনে করিত। 

দ্ব 18001790) 94110611770 01 48110702519, ৬০] 
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বাখন্টল ঘলমপাব 

জিতাষ্টমী গৌণ মাশ্বিন (মুখ ভা) মাসের কৃষণাষ্ট্মী। 
এই দিনে সূর্বপুর লীমূ বাইন, ীবিশখাহন, জিনথাহন বা 
জিহার পূদা « বধ পাপন কর হখ। সাঙ্ব* ও বাণ 
ভাখায রচিত বা্কথাঁব জীমৃতবাহনের জীবণকাহিনী ও 
অশৌকিক মাহাগ্মা বনি ভইযাছ। বাণ দেশের 
বাকুডা, পীরভুম, মেধিনীপুর প্রতি অঞ্চলে ও বাণ্লাব 
বাহিবে ৩৪ বিহাবে সম্প্দাথ বিশেষের মাধা এই বন 
প্রচলন আছে । ব্রত টউপনক্ষে উপবাসী পাকিবার নিষম 
আছে। এবটি শু "পাশ টৈষাবি কবিষা 'শহাৰ 
পাশে বটে ডা, হা, কলা ৪ পানের চাবা খন্যা 
পিন হয়। সামনে ঘট পসাইয়া সাবা বারি জাগিযা 
চাববাব পুজা কাব শিষম ১ পরদিন ভোবে সান কবিষা 
শশা কামড দিতে হম়। মাটির মুত্তি স্থাপনে বগাও 
আছে | মৃন্টি অশ্বাঝ9 ॥ হাতে খঙ। বি, ধক ৭ 
বাণ, মাখাখ এবুট ১ বাহুতে জঙ্গদ 9 বলয। শুকিনী 

শ্গাল' এর মুত স্থাপন করিয়া প্রাতে স।ণর সমণে 
উঠ তাদাইযা দিতে হয। ব্রতকথাম ইহাদের বিবরণ 
আছে। 

দ্র চিন্তাহরণ চণণতা, “ধা শা জীমূহবাহনের বাহিনী, 
সাহিঙা পরিসৎ পিক, ১৩৬ বঙ্গ দ। 

 ঘ্াকরুণ ১৭৭) 

জিতেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্য।য়। ক্যাপ্টেন (১৮৬০- 
১৯৩৫ শ্রী) বাধাখগির | বিখাত চিকিংমক দ্ুগাবণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পু এবং বাষ্গুরু সবেগ্রনাখের 
ভ্রাতা । বাপ্যকাশ হইতেই শরীর্চচাঘ উৎসাহিত হইযা 
জিম্নাহ্িক শিক্ষ! আরম্ভ কবেন। কুম্তির প্রতি আকৃষ্ট 
ছুইয়| অস্থিকারণ গুহ-র আখড়ায় কিছুকাশ যাপন কবেন। 
স্বদেশে পাঠাস্তে তিনি আইণ পড়িবার উদ্দেশ্তে ইংল্যাণ্ডে 

জিতেন্্রনাএ "ভট্টাচার্য 

গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে ব্যায়ামনীর এ 

বিশেষ শরঞ্চিমান পুকুম বপিয়া সে দেশে খ্যাঠি অঞ্জন 
কবেন এব ফেই সময়েই পশ্দিমী পদ্ধতিতে মুঈযদ্ধ বিছা 
শিক্ষা করেন। শ্বদেশে প্রুত্ণাগমন করিয়া কলিকাহা 
হাইবোটে বারিস্সারি ব্যবসার আর করেন এব, কিছু- 
কানন ব্রিপন কশেছে মাইনেব অধ্াপনা৪ করেন । তিনি 
রিপন কলেদের পর্রিচাশক সমিতির আজীবন সংপ্য ছিলেন 
এব স্থবেন্দনাথের ম্ৃহাব প্ উহার মভাপটপদে মুত্র 
কাল পখন্ক বুহ থাবেন। ১৯০৬ খ্রাঙ্াব্ধে প্রেসিডেন্সি 

রাইফেল বাটাপিবন এ সৈনাদলের সবনির স্থবে (পাইতে) 
ভি হয] ১৯১৫ খ্রাষ্টাদে কণাপ্ঠটণ এব পদে উন্নী* হন। 

১৯১২ গ্রাগ্াব্দে তাহাকে দব্বার মেডেল ৭ প্রথম বিশ্বযু গ 

সাহায্য করার জন্য ভশান্টিঘ্ার ৭ সাঠিস োডশ ও 
“যাব ব্যাজ দেওয়া হয। বঙ্গ দেশে শবীবচচা ধাহাবা 

অগ্রপ্রেরণা জোশাইযাছেন, জিন্ন্দ্রনাণ শাহাপ্গের 
অগ্র]। বুদ্ধ বয়মে* কশিকাতাব বিভিন্ন ক্লাব ও আখডায 
উপস্থিত হহয়। তিনি শিক্গাণীগণকে উৎসাহ দিতেনে। 
১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বায়ামচ১ার প্রসাবকরন্ে অল বেঙ্গল 

ফিদিক্যাশ কাপঢার আসোসিয়েশন গ্রিচা করেন এবং 
একটি হ্যা সম্পাদনা করিস ১৭৩৯ খ্রন্টাকে «ক পক্ষ 
পচিশ হাখার চাকা এ প্রত্িচানে দান বলেন। 
খাবে তাহাব মুঠা হখ। 

দ্র সমর বন, বিাগামে শা শী) সহি কাটিক। ১৩০৯ 
বঙ্গাব্ব। 

৬২৩ 

দমন বশর 

জতেক্দ্রনাথ ভট্যাচার্য (১৮৭৭ ১৯৩৮ গ্রা। অগন্,। 
নেতৃদ্থানীয স্রপাহার ৪ সেলাববাণক | ধীঘ মীডেব 
কারুবমে, মাশাপগাবতে, তারশবণ এব বিগত লেখ 

বাধনবী[৩তঠে তাহাব বিশে দক্ষত হিল । তিতা পেবীব 
প্াপিত সঞঙও সব তিনি যক্কম গতর অধ্যাপক 
যান। 

জিতেন্দনাখ পাশাখটে জন্মগ্রহণ করেন ও সেঙাবে 

পঞ্ধপ্রতি্ঠ উাহার পিগা বামাচরণ ভঙাটাথের নিকট 
শিক্ষাশাত কবেন। জিতেখনাঘেব নোঈপর লক্ষণ 
শুটাচাখ (১৯১৭ ৫৫ শ্রী) সেঙাব্ে খত অজন 

কাঃখ্াছিলেন। 
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জিন 

জিন জিন শবের অর্থ জয়ী ব! বিজেত] অর্থাৎ রাগছেষাদি 
অরাতিদের যিনি শি্্ল করেন তিনিই জিন। বাগ- 
ছেষাদি: বাগ-ছেষ, কথায়, ইঞ্জিয়পরিষহ) উপসর্গ ও অই 
প্রকার কর্ম। জৈনদর্শনে কর্ম ছুই গ্রকার * ১, ভাবকর্ম ও 
২. জ্রব্যকষ্ধ। বাগ-ছেষ বা আসক্তি এবং বিরক্তি ভাবকর্ম। 

এই ভাবকর্ষ ব1 রাগ-ছেসব্ধপ বিকারের ফলে যে সত্তী- 
সমন্বিত দ্রবা ( পুদ্গল ) আকৃই হইয়া আন্মাব সঙ্গে যুক্ত 
হয় তাহ! দ্রব্যকর্ম। এই যোগের নামই বন্ধ । ধাগ-দেস- 
জনিত জীবের প্রতোক কায়িক, বাচিক ও মানসিক 
অধ্যবসাষের সঙ্গে সক্ষে এই দ্রব্যকর্ধ অহরহ আকষ্ট হইযা 
আম্মার সহিত আসিয়া যু হয়। আম্মার সঙ্গে যু হয 
বলিয়াই এই দ্ব্যকর্ধকে জৈনাশনে “কম? এই আখ্যায় 
অঙিহিত করা হয। এই কর্মই পরবর্তী কাপে কাধকর 
হইয়া] শুত বা অশ্তভ ফল দান করে। এই কর্ম আট 
প্রকারের : জ্ঞানাবরণীয়, দর্শণাববণীয়, বেদনীষ, মোহনীয়, 
আমু, নাম, গোত। ও অন্তরায় । জ্ানাবরণীয় কর্ম আগ্মার 
অনন্ত ভ্ানশক্তিকে ও দর্শনাববণীয় কর্ষ আম্মার সামাগ 

বোধবপ দর্শনশঞ্ডিকে আবুত করে । বেদনীষ কর্ণ আাস্মার 
আনন্দময় সন্তা আবৃত কবিয়া স্খদুঃখের অন্গভব করায় 
ও মোহনীম্ন কর্ম আম্মার নিগ স্বভাবের প্রতি ত্বান্থ ধাবশার 
হ্ট্টি কবে। আধুকর্ষে আত্মা স্বীয অক্ষষ অস্তিত্ব আবুত 
হওয়ায় নির্দি্উকাশেব জন্ত জীব-শরীব ধারণে বাধ্য হয় 
এবং নামকর্ম মাম্মার অরূপত্ব আবৃত করিয়া বূপ পখিগ্রহণ 
করায়। গোবকর্ষে আম্মার অগ্রক্ণঘৃত গুণ আবৃত হইয়া 
উচ্চ না নীচ-কুলে জন্মগ্রহণ নিরূপিত হয় ও অন্তরয়েকর্ম 
আম্মার অনন্ত বীধ 'আবুত করিয়া সাফলো বির বা বাধাণ 
হি করে। ইহাদের প্রথম চাবিটি কর্ম আম্মার স্বাভাবিক 
গুণ নই করে বলিয়া 'ঘাতী? কর্ম এবং শেষ চারিটি কর্ম 
বিপাকের মমমেও আত্মার স্বাভাবিক গুণ নষ্ট করে ন! 
বলিযা 'অদাতী' কর্ম পলা হয়। অন, তীর্থংকর ও 
কেবলীগণ ঘাতী কর্ণ নই কবিয়াই কেবপ-জ্ঞাণ পাঁভ 
করেন। তখন৪ তাহাদের অধাতী কর্ম অবশিষ্ট থাকে । 
যখন তাহার] দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকে ব উ্বভাগস্থিত 
পিদ্ধনীলায় প্রবেশ করেন তখনই তাহাদের অথাতী কর্ম 
নষ্ট হয়। জিন মর্গে যদি রাগ-ছেষ ও অষ্ট প্রক্কার কর্মের 
উপর জলা বুঝায়, তবে একমাত্র লিগ্গশীলায় প্রবিষ্ট মুক্ত 
সিদ্ধাআ্সাদেরই জিন বশা যান; কিন্তু অহন, তীর্ঘংকর বা 
কেবলীগণ€ আবুশেছে 'মবশ্ই সিদ্ধণীলায় প্রবেশ করিবেন, 
এইজন্যই জিণ পদবাচ্য হন। কষায়-_ বাগ-দ্বেষজাত কাম, 
ক্রোধ, লোভ ও মোহ। ইন্দ্রিয-পরিষহ__ শীতোষ্কাদিকপ- 
দ্বন্ব। উপসর্গ-_ সাধনকালে দেব, মানব ও প্রক্কতির 

৫২৬ 

জিন্নাহ, মুহম্মদ আলী 

স্থষ্ট গড়ন ও প্রলোভন । জিন-প্রচাবিত ধর্মকে জৈন ধর্ম 
ও জিন-এর উপাসক্দের জৈন বলা হয়। অগ্ত তৈধিকদের 
মধ্যেও জিন শবের বাবহার আছে। শব্দ জয়শীল বলিয়া 
জিন বিষুুরও একটি অভিধা। 

গগন লালওযানী 

জিন ক্রোমসোম ও বংশধারা দ্র 

জিনেজ্বুদ্ধি পাণিণি দ্র 

জিল্নাহু, মুহম্মদ আলী (১৮৭৬ ১৯৪৮ খ্রী) প্রখ্যাত 
আইনজীবী ও বাগী মুহম্মদ আলী জিন্নাহ তাগতের মুললিম 
নেতৃবৃন্দের পুরোধা হিসাবে পরিচিত। জিন্নাহ-ব অগ্রগণ্য- 
ভার কাবণ এই যে তিনি ছিলেন দি-জাতিতবের ভাম্কার, 
ভাপতবিভাগ ও পাকিস্তানপবিকপ্পনার রচয়িতা এবং 
পাকিস্থান ডেমিনিয়নের প্রথম গভনর-জেনাবেল। ধনীৰু 
স্থান ছিন্নাহ-র শিক্ষাবন্ধা অতিবাহিত হয প্রধানতঃ 

এদেশেহ , বিপাতের লিকনম ইন হইতে গড 5 

স।ফণ্যের সহিত বাবহারণীধী হইমা এদেশে তিনি 

আইন-ব্যবসায় করিতে খাকেন। যৌবনে মুহম্মদ আলী 
গোখলে ও টিশকের ন্যায় গা শীতাবাদী নেডবুশের 
ঘনিঠ্ সম্পশে আদেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বে।ঘাই 
প্রেমিডেশ্সি 5হে হিম্পিবিযাশ লেগিস্শেটি ত কাউন্সিপ- 
এর মঙা নিবাচিত হণ । ১১১৬ খ্রীগান্ধে লখনো প্যাহের 
মাধমে ভারতে হিশ্ু-মুধলমানের এক্াসাখনে শাহার। 
তৎপব হণ, দরিন্নাহ, ছিলেন াহাদেব অন্যতম । 
১৯২* গ্রীষ্ঠার্থ হইতে দিনা, দীর্ঘধিন মুসলিম পীগের 
সহাপতিত্র করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টান্দে তিনি ভাগতে 
যুক্ত নিধাঁচন ব্যবস্থায় সমর্থন জ্ঞাপন কবেন। ১৯২৬ 

খ্রীষ্টাব্দে শেদ ভাগে উাহারহ নেতৃহে দিনশাতে অল 
ই্ডিয়া মুসলিম পীগে'? অধিবেশনে ভারতের মুসপমান- 
সধাজের স্বার্থে চৌদ দনা দাবি উপস্থাপিত হয়। ১৯২৯ 
্রীষ্টা্জের মুসলিম অপ পার্টিজ কণফাবেন্সে জিন্নাহ চৌদ্দ 
দফা দাবির উপর ভিন্লি করিয়া ভারতীয় মুললমানগণের 
জন্য পৃথক শিবাচন-বাবন্থা ৪৭ আমন-সংবক্ষণ, ভারতে 

ঘুকরাষ্ট্রিক শালনতম্ঘ ও এদেশে ন্বয"মম্পূর্ণতীর স্বপক্ষে মত 
প্রকাশ করেন। ১৯৪০ প্রীষ্টান্দের মার্চ মাসে জিন্নাহর 
সভপন্তিষেই লীগের পাহোর অধিখেশনে পাকিস্তান-গ্রস্তাব 

গৃহীত হয়। ঠিক দুই বৎসর পরে তিনি ইংরেজকে দেশ 
ভাগ করিয়া দিয়া ভাবত ত্যাগ করিতে বলেন। মুখ্াতঃ 
তাহারই নির্দেশে মুদপিম লীগ ১৯৪৬ খ্রষ্টাব্ধের অন্তর্বত্তা- 
কাপীন ভারত মরকারের প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে প্রত্যাখ্যান 



জিপ্সী 
করেন 5 ভারতীয় গণপরিষদ-বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। পাকিস্তানের গভনর-জেনারেন থাকাকাপীন 
(১৯৪৭-৪৮ গ্রী) জিন্নাহ, করিভর দাবি" সমুপন্থিত করেন। 
১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর কখাচিতে পাকিস্থানের অষ্টা 
জিন্নাহ. পরপোকগমন কবেন। পাকিস্তানে তাহাকে 
“কাষেদ-ই-আল্ম” বা মহান নেতা বলিগ| মতভিহিত করা 
হয়। 

আশ।ক মুল্গ।ণি 

জিপ্সী, যাঁধাবরী ইএরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম 
অঞ্চলে এবং ইঞ্বোপেব সংলগ্ন এশিয়ার কোনও কোণ? 

প্র্ঠান্তে (আর্ষেনিযা, সিবিযা ও তকখ দেশে) যে যাধাববেরা 
আছে তাচার্দেব ভাষা এশিয়া ৪ ইপ্খোপের বিভিন্ন স্থানে 
ভাষার প্রশাবে পড়িয়া অল্পিস্তব পুথক বপ পাহলে৭ 
সে ভাষা যে মূলঃ ভাবঠীয আম হাহা অবধি বাদী। 
এই খাযানবেরা াবরর্ধ হইতে নিগত হইযা প্রথমে হবানে 
যায, সেখান হইতে এশিযা মাহনর দিষ। ই ৪বোপে প্রবেশ 

করে) পশ্বিদরা অগ্মান ববেনশ থে খ্বীতীয় ৫ম শতাব্দীর 
কাছাকাছি সমযে যাযাবপুদে পৃবপুরুষ একাধিক দলে 
এবং বিশিন্ন সমষে তারত্বর্ধ পরিন্যাগ করিয়াছিশ। 
যাধাণপী আধার কষেকটি লক্ষণ, যেমন পদেখ মাধি অঙগবে 
প্রন পা রক্ষণ, ইহা তব পশ্চিমাঞ্চলের গান্ধাপী প্রাকুঠেশ 
অগ্চমাধী | এই ক।বণে পতিতেইখা অঙ্গমান করিযাছন যে 

ইছ।বা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাশী ছিব কিছু 
অন্নক বিষযে। বিশেষ কত্রিযা শঞ্খগণন প্রণালীতে এবং 
মৌলিক শঙ্ভাগারে যাযাববীব আমারও বেশি মিল পাণঘা 
যাষ বাংপাৰ মঙ মগধীয ভামায়। ইঙবোপ-এশিফাণ 
সবযাযাববীই শিজেদের পরিচষয দধেষ “রোমা? (পুকশ) ও 
“রোম্ণি' (নাপী) বলিয়া। এত শর দুটির মণ হইল 
ডোম” ৭ %ডামনী'। ডোম-জানিব পুবাওন এঁতিহা 
বাপার প্রাচীন সাহিতো খঙ্দিত আছে এবং সে 
এঁতিঙের সমর্থন যাযাখগী হাবায কিছু কিছু পাঁওখা যাখ। 
এইসব বিবেচনা করিয়া মনে হয যে যাযাববীদেপ পুবপুক ষ 
পূব ভারতের অধিবাসী ছিল। তাহার] বাহিবে যাইবার 
পৃৰে বেশ কিছুকাশ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ও পু দক্ষিণ 
ইরানে রহিয] গিয়াছিল। সেই স্থতে ত"হ'দেব ভাষার 
গাদ্ধাবীর ছাপ পড়িষা থাকিবে। 

বাংল প্ররৃতি পুর্ব ভারতী আর্ধ ভাষার সঙ্গে মিপ 
দেখাইবার জন্য কিছু উদাহরণ দেওয়া গেণ £ 

“মে? (আমি), 'মঞ্জে (আমাকে, চতৃথী ), মেৰো।? 
( আমাব ), 'অমে( ন্), (আমর]1), 'অযেঞ্ে (আমাদের, 

ডা ৩৬৬ 

জ্ম্নাইিক্স 

চতুর্থী), 'অমরো? (আমাদেব), মানুষ? (পুকুধ ), মানুষ নি? 
( নারী ), মুই? (দুখ), নিই? (আঙুল, নখ ), নক (নাক ), 
“বই? (বাছ ), 'বাশক্ণ? ( বাড়ন), "বুক (বুক), বিগ 
(শি), 'যক (পথ)? (পাখি), দেন (পেন ) (বহিন, 
ভগিনী ), “মেম্তকেবো শাবে” ( ৬গিনীপুহ ), “বাক? 
(খ ),'বোখেলো” ( হখিল, শ্বধা 5), বেল (দেবতা, 
পবন ), নিন? ( ঠিন ), থিবু পনখস (পনব ), পাশি, 
(নল), 'শিল? (শত ), ততো (কো) (গরম ), 
“পিমধ” (পান কব খাগমা ), পুখশাব? ( ক্ষিজ্ঞাসা করা), 
“বিকিনাব' (বিরুয কব। ), ৫ম নস্থে খাব ( মামি খাইতে 
পাই না-অদন্মে নাস্তি খাদ; )। 

দ্র 19111) ১7101)02, 10061919166 07 016 011)565 
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কাল ণেশ 

জিমখনা ইরেজী জিমনাটিৰ্স শঙ্ষেরু গুগমা শ হিম? 

ও ধাঁসাঁ "খানা শ্ৰ টির সমন্নষে ভাব প্রবাসী 
ইতবে্জদেব প্রবরিত জিমখান। শকটি বিক্মে সিকি লাভ 

কবিষাছে | ই পেজ আমলে ভারতবর্ষেত্র সেন্গনিবাস গুলিতে 
'অশ্ব/বোহণ ৪ দৌডঝাপ সহ ( আথপেটিবদ । সাহস 
সহনখলশাব পরিচাথক নানার্ণিধ এীডার ষে সকল সমাবেশ 

₹ইত তাহ] জিমথান। নামে পবিচিত হতে আবম্ত কণে। 

অসামরিক এ্ীডা £দশন সমাবেশগ্রলিও এমশঃ এই নাষে 
পর্চাপিত থাকে ধঝ বিপশনক এ্রীডা- 
কৌশপপ্রদর্শন ব্তিবেকেও হালকা ধরণেব নিছক 
কৌ$হশোদ্দীপক আমোদ-প্রমোদের ব্যক্ত" জিমখানার 
মন্য$৩ হয়। একটি ইঙ্গ ভারতীদপের শিকট এনহ 
আকর্ষক হভযা “ঠে যে নানাবধ ব্রসডা-ঞদশন সমাবেশের 

পরিবতে তাহাদের সাধাবণ খেলার ক্লাব এই নাম গণ 
করিতে থাকে । জিকেট টেনিস খেলার প্লাণ বোনে 
জিমখানা? শামকবণ এহ বেওষাজ্ এবই আশুবাঞ্ি। হিরু 
জিমথানাঁ, প'শী দিমখানা, বেঙ্গণ ছিমখানা প্রতি প্ীডা 

₹হাগুলির নাম হ রেজী বীর্তির দেশ্ব অঠকবণ। 
আমেবিবার কোনও কোনও বিশ্ববিদ |সয়ের এড] 

সমাবেশগুলি বঙ্মান শতাব্দীর ভূতীঘ দশক হইতে এই 

নামে পরিচাপিত হহতেছে। 

হু 

চিক নু বা 

জিম্নাস্টিকৃস দেহসৌচব শরীক জাতির মধাপার বন্ধ 
ছিপ এবং সুঠাম ও হ্থপটু দেহগঠনকল্পে ঠাহারা বিভিন্ন 
ব্যাধামার্দির গ্রবতন করেন। ইংরেজা ভাম্াধ এই সকল 

৫২৯ 



জিম্নাহ্িক্স 

ব্যায়ামকে “জিম্নাপ্টথ্স' আখা। দেওয়। হইয়াছে । গ্রীক 
জিমনস (51705) শব ইহার মূলঃ অথ নগ্ন | অর্থাৎ 

নগ্ন দেহে যে ব্যায়াম করিতে হয় তাহা জিম্নাহিকস এবং 
যে পরিবেষ্টিত স্কানে বাধামগ্ডুণপি অনণালিত হয তাহ! 
জিম্নেসিধাম। গ্রীক গাতি শবীবচচার ব্যাপাবকে এতই 
গুরুহপুণ স্থান দিয়াছিলেন যে নাগবিকগণ ব্যাযামা 
ব্যতিরেকে ও অঙ্গান্ত কোনও কোনও কার্ধ এখানে খসিযা 
সম্পন্ন কব্তিেে ভাগবামিতেন) সেই কারণে ব্যায়ামাগাৰ 
ব্যতীত নাাণাগাপ, সভাকক্ষ, দশকমঞ্চ প্রভাতি ইহা 
অঙ্গীভূত হওয়া ণই সকপ জিম্নোপযাম-এর মধাদা 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইখাছিল। তঠিম্ন পানা প্রকারের 
আলোচনাচঞ্ জিম্নেশিয়াম-এ অনষ্ঠিন হহত। দেই- 
সৌষ্ঈব অঙ্গনের সকল প্রকাৰ এমন কি চিকিজসা নি৩এ 
ব্যাধামসমূহেব বাবস্থা ৪ লিম্শেসিধাম এ থাকি ত। 

রোমান ও পবব শঁ কালে অন্থান্ত তাটি (১৯১ স্থন্ধে 
উৎসাহিত থাকিপেন গ্রীকদের প্রবিত জিম্নাঠিক্স 
পদ্ধতততে তাহাণা অঙ্গশীলন করিতেন না। খষ্ঠাদশ 
শতাব্দীতে নাপোলেছ (নেপোলিষন)-এবু বিপদে লিবাব 
জগ সুদ্গ সৈন্যহেণী গঠন কবিবার উদ্দেশ্যে জার্মান জাতি 
গ্রীক-পদতিপ্র জ্নিনাঞ্চিণস এন পুশ প্রবঙন কবেন এব, 
জার্মানদের মাধাযে জিম্নাঈিবস কীড। প্ত উশ্তরোপেব 
অন্তান্য দেখে ও আমেধিকায প্রসাব লাভ করে। উপবি শ 
শতান্দীতে ভিইডেন-এর শুধু হাতত বাধাম এব, 

চেকোন্গোভাকিমার বু জনের লমবেত বাণাম 'শোকোনা 
জার্মাগ জিম্ণাগ্ঠক আন্দোশনের পরিণতি বলা ধাহতে 
পারে। 

উনধিশি শঠাধীতে ভারতবর্দেব স্বুপ কলেদে ইতরেজ 
সরকার জিম্নাঠিক্ল শিক্ষাণ প্রবণ কলেন। অধিকাশ 
সরকাণি সুপেই সে সময়ে দিম্নাগুবস এব জগ স লগ্ন 
জিম্নেসিযাম থাকিত। এত সময়ে দেহচড। বাণণী 
কিশোর ৪ যুবকদের মধ্যে এমনই অবশ্বাক হব্য বলিষা 
বিবেচিত হইত মে কশিকাতার বিভিন্ন পলীছে ৪ 
মফন্েলের প্রাষ প্রদ্ত্াক শহরে সে সমযে গিম্নাঠিক ক্লাব 
গঠিত হইতে আপন্ত করে। ইহার গনপ্িষতা ক্রমশঃ 
হান পাইলেও প্রথম বিশ্বদুদ্ধকাল পর্ষপ্ত পর্গ দেশে জিম্- 
নাট্িক্স-চর্চার আদর হিল। ভারতব্ধেৰ অন্যান্য প্রদেশের 
মধ্যে বিশেষ কবিমা মহাগাঞ্টেক জিমনাগিক্স অত্যন্ত 
আদুত ব্যাধাম ছিল এব" এদেনীৰ সার্কাসগুলির জিম্- 
নাহিক ত্রীডা-প্রদশ্ণকানীর অধিকাংশই মহারাষট্ী ও 
বঙ্গ দেশ হইতে সংগৃহীত হইত। 

ইপ্টারগ্ঠাশন্তাণ জিম্নাষ্ঠিক্দ ফেডারেশন অহখোদিত 

জিয়াউদ্দীন ববমী 

নিম্োক্ত ক্রীডাগুলিই নতমানে জিম্ন।ঠিকমৰপে গৃহীত : 
অপেশাদার পুষে জন্ত ফ্লোর এক্সাব্সাইজ, হরাই- 
জন্টাল খাব, প্যারাপাল বার, রিঙ, পামেল্ড হর্প ও 
ভণ্টিং হর্নী। 

অপেশাদার মহিলার জন্য ফ্োণ এক্সাব্সাইঘ, ভল্টিং 
হর্স, বাম খালেন্স ও আনহঙ৬ন প্যাবালাল বার। 

ইন্ঠাণ্াশগ্তাল হ্িননাটক বেঙারেশনের আদশে 
১৯৫১ শ্রীগ্া্ধে তাখনবর্মে ইত্ডখান জিম্নাঠিক ঘেডা- 
রেশন গঠিত হহশে পর্গ বহণব মাধাজে স+ঙারত)এ 
জিম্ন।ঠিক প্রতিযোগি হাব বঙ্গ দেশ হবাইজন্টাল ও 
প্যাপালাশ বাবে শেঠত্ব পা কবে। সেই বতশরে (১৯৫২ 
ধ্বী) হেশসি কি ঞশিম্পিকে ভাবশীথ দশ প্রেবিত 
হয় বিন্ধ ফেহ বার অথবা "শাহাব পরবে গুলিম্পিক 
প্রাওযোগি এত খ ভাব তীয় ৮ন কঠিত্ধ দেখাইতে পাবে 
শাহ। 

বধহমাণে বাশ্িযা, গাপান ৪ হাঙ্গেবী হিমনাশিবস 
গাঁডাখ শর্ধধান আখকার কারণা আছে । 

৮৩ এ নত 

জিয়।উদ্দান রনী শাক ভব-আা গান ঘুগেক অঞ্তম 
শে এাতহাপিক হিমাবে নিথাটন্পীন বরুণা সমধিক 
খযাত পাভ করিয়াছেন | বরণ গ্রীদেশে তা (১৮) 
বৃণিমা ভাঙহাকে বরনী পলা হন। ৩ধকালীন এশিবার 

বিশি৪1* গাকেন্ দিনীতঠেও তাহার শিমালাঙ খটিবাছিল। 
থম পাবনে পানের আধ কাল যাপন কখিশেও বু 
বসে ঠিণি অঠান্ত শোচনীব 'অবস্থাথ আমায় হহয। 
পঙডেন। মহম্মদ ০তোগলকের ঘশি্ট মঙ্গা ছিণেন বলশিবা 
ভাহাণ জীবপশাম হঠার কোন সমাণো্না হখ নাহ । 
কোণনণ কারণবশততঃ টিনি বাজাববার হহতে বহিহ্ৃত 
হশ। বিখোন তোগণক্হ তাহাকে এহ দাবিদ্রায হততে 
উদ্ধার কবেন। বিবেকের াডনায আনম্বিপ্লেধণ করিয়া 
বরণী নিজ নৈতিক ঞ্টিকেহ ছুঙাগোব কারণ বলিগা 
মনে করেন । অতএব তিনি ছুহটি ৬দ্দেশ্য পহয1! ভগবান 
৪ হুপ হানের নিক ৈব্ছেদ্বদূপ তাহার এক এতিহাসিক 
গ্রন্থ রচন। করেন . প্রথমটি, ভগবানের নিকট পাপক্ষালন 
৪ দ্বিতীয়টি স্থলভানের প্রসাদতিক্ষা অর্থাৎ দারিদ্র্য 
হইতে যুক্কি ৪ শঞ্নিন্দা হঠঠে অব্যাহতি । ফিরোজের 
নামানলাবেই তাহার গ্রন্থের পাম হহয়াছিল 'তাপিখ-ই- 
ফিক্জশাহী। যখন তিনি এই গ্রন্থ শেষ করেন 
(১৩৫৮ £ন শ্রী) তখন তাহার বয়স ৭৪। 

ভারতীয় মুললপমানগণের মধ্যে বরনীই সর্বপ্রথম ভারতের 
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ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাহার পিতা শুই্থুল্খুল্ক ও 
পিতৃব্য আপাউল্মুল্ক উভযেই খিপজী দবধ।বে উচ্চপ? 
কর্মচারী ছিলেন। অগ্ঠাগ্ত বাজকর্মচাণা ৪ আমীন 
খুমরে* এব সহিত ৪ তাহাব যথেষ্ট স্ব ছিশ। অশ্বাং 
সমসামখিক ঘটন! স"গ্রহ করা ও ঘটনার স ঠা নিবূপণ 
করার তাহার প্রচুর শ্রযোগ ৪ স্সবিপা ছিশ। কিন্ত 
তিনি ঠহার সন্যাবহাব কবেন নাই। হিশি খিশজা 
ও ত্চোগনক যুগণ আট জন স্থপতাণো (পশবন, 
কাষকোবাদ, জাশানুধদীন, আলা ছদ্দীণ, কু ণবুদ্ধান মবাণক 
শাহ, গিযান্তদ্দীন, মহন্মণ € ঘিবেজ (সমসামযিক ছিপেন। 
বিশে ঠ আশাউদ্ণান হহতে টিবোজেব বাজত্েণ প্রথম 
৬ বংসর পধন্ত ঘনাবশীব ভান প্রণান্ষ জষ্তা ছিলেন । 

প্রথমে বনী চির এথম মরা আদম হহতে হাহাব 
কাপ পষশ্ত এক খিল্তত ভট্হ'স লিখিতে আগ্রহাখিত 
ছিলেন, কিছ পরে চিৎ হলের পশিত ণর্গাশিক কাহিলা 
যেখানে শেষে ইভযাহিশ সেখান হইতেেহ হিলি বিবলণ 
শত কণেন ; মাহ বশবন হতে লশিবোজেব বাজ, হর 

*খম ছয় বসবে ইত ঠাস বচণা কদেন। বস্ততঃ ধনীর 

গছ নিনহাশেস ৪ 5ঠাসেপহ প্রসারণ? | 
বলন*বাপঠা শেখ শমাগ সৈত্ধ ভিন | বানী 

নিজে ছিশেন শেখ শিজাঠদান আউশিলাব বিশি৫ বন্ধু । 
প্রা তিনি ধু ৭ দশ্ববাশলপাদের ছারা গঙীবঠাবে 

পগ্রতাবাখি* হ৬থাটি ন। হাহা ইতিহাস দশন এ 
পর্মবোবণের উত্স হ525 লিঃ ভাহার নিক9 ভতিহাম 

ছিশ বন্গবিষ্ঠা, জঙ্ববণন « উরে উদ্দেশ প্রকাশের 
বাহন্মান, মানব্কাথেব আসখোচনা নহে । ববণী গর 
(লেগকেব মই শিখখাপেশ) শ্ামাণিক শঙ্গেব আলোচনা 
বা ধিন্চেনা করবেন নাঠ। শিনি শিদেহ ম্বীকার 
করিয়াছন যে টাহাব গ্রহ্থ কিছু অপরের মুখ শোনা কণা 

9 কিছু নিজের পসগবেক্ণেব থপ । ঘটনার বিল্ুত বিববশের 

মধো প্রবেশ না করিষা তিনি সামাগ্রক কূপের প্রুতি দ্টি 
রাখিতেন। তাহার কালঞ্ম (ঞোনশজি ) সন্থোণ্জনক 
নহে), তবে খিশনীদের বাছজঙের খী-শাবশীর কালঞ্ম 
অপেক্ষাঞ্ত লমশন্য | তবে ইঠ1 নিঃসন্দেহে বণ! যাইজে 
পারে যে তিনি তাহার গন্তে সতেঙ্গ, আঙ্ব ৭ 'শীবভাবে 
স্বীয় ইতিহাস দর্শন প্রকাশ করিয়াছেন এব” ইহ] তাহ।কে 
কেবপ বিবখণ ও পুরাধুহের স কণকশ্রেণী হঠতে অনেক 
উ্ের্বে তৃপিযা বাখিযাছে। ইতিহামেই উীহাব বিশেষ 
আসক্তি ছিল এবং ইতিহাসকে তিনি বিজ্ঞান বলিষা। “মন 
কি লকল বিজ্ঞানের প্রানী বলিষা মনে করিতেন। হাতার 
মতে এতিহাসিককে সত্যবাদী, সৎ ও নিশাক হইতে হইবে, 

জিহবা 

শেষ বিচারে দিনে ঈশ্বরের শিকট তাহাকে জবাবধিহি 
করিতে হইবে। 

সখাযুগের অপিবা শএঠিহাপিকদের মঙনিনি কেবল 
রাজণবার ও সআামব্রিৰ মত্যানের শিবণই পেখেন নাই, 

সুলচানদের সামাদিক ৪ অ+নৈটিক স ধান প্রশাসন- 
ব্যবস্থা & বিচাবুপঞ্জা তর বা, তৎকালীন সাবু সন) 
দাশনিক, এটিহাপসিক, কবি, চিক্িংসিক ৭ জ্যোঙখাদের 
নাম প্রতি পিখিবাছেন এব চরণ শশাদীণ মামাজিক 
৪ অর্থনৈতিক অবস্থা খিপজী সামাজোব পঙনের কারণ 
বশিয়া লিদেশ করিগাছেন। গাঠহতসিল সাহিত্যে 

নিজের অধদানসগ্ছন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন ॥ শভারিখ ই- 
শিকজশাহী? ব্যতীত বরশী অন্যাগ্ত কয়েকটি পুস্ককেবও 
ব৯ধিশা। তাহার নিভোয়। হ জাহান্দাবী' আদর এুসপমান 

নূপতিব কনব্যেব নিত্শে সহিহ ও পাপন্পা বিজ্ঞানেব 
শ্রেণ% বল লাহঠে পাে। 

$তিহ'সিকেব পক্ষে মে কতবের মাদর্শ তিনি নিজেই 
পিখিযা গিথাছেন শাহ] হইতে ববনী বিঃ ত হষইবাছেন। 
বৃতমাণ যুগেব মাপকাঠিতত বিগাণ কারে বলব বচনার 

মধ্যে অনেক “টি পাওঘা যাইবে | বে তর্কাফগান 
£গে সমসামবিক হতিহাসিক গ্রন্থের হন্যে বশীর গ্রন্থই 
স£পেশ | মুদাবাণ বশিষা পাধগণিত হ৭। 
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" [প** পাব? সল্ব বি 

জির। মন্লা 

জিহবা সখা ম্বাদেন্ছিব। হাথ চিবাহনে ৪ গিলিতে 

এব, গো মহিসাদর গেনে), খগ্ঠ শ্রহণ কারতে৪ হহ। 
সাহায্য কবে। শাভা হাড। ববখা বলাও বুশা"শেই 

জিহবাব উপব শিতব ববে। 
চিহবা ৮পশীবশ অঙ্গ | ইহার পশ্শনঙ।গ গলবিলে 

(ফ্যাবিস) অবস্থিত ও হাযোইড অস্থিব সহিত স যুগ, 
অগ্রভাগ মুক্ত ও মুখগচ্ববে অবস্থিত । জিহবা ইগ্মিক 
কির ছাপা আবৃত ১ উপর পৃরন্টর ঝিলিতে বং ক্ষ 
শিখবারুতি পিডক$1 (প্যাপিলা) থাকা উহা অমস্থণ । 
অনেক পিডকাব গাত্রে কদেবটি গোটাকৃতি স্থাাকোণক 

৫২৩ 



জীদ (বীদ), আত্রে পোল গিষ্যোম 

(টেস্ট্বাড ) থাকে । প্রতিটি স্বাদকোরকের মধো 
কয়েকটি স্বাদকোষ দেখা! যায়। স্বাদকোবকের মুখে থাকে 
একটি ছিদ্র, খাছ বিভিন্ন উপাধাণ পালায দবীভূত 
হইয়া এই ছিদ্পথে প্বাদকোরকে প্রবেশ কবে ও খাধ- 
কোষগুণিকে উদ্দীপিত করে। ঠখন স্বাদকোবগুলি হইতে 
আবেগ ( হম্পাল্স ) সঙ্গম ও নখম বগোটিক নাভের থা 
গুরুমন্তিক্ষেব স্বাদকেন্দ্রে পৌছিয়া স্বাদের অগ্রভূতি জাগায় । 
বর্তমাণে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে গুণমন্তিষ্কের যে 
অ+শে মুখ ও দিহবাৰ স্পর্শ, উত্তাপ, ব।থা প্রতি অনুভূতি 
কেন্দ্র অবস্থি ৩, স্বাদকেন্দ্রের অবহিতি ও তাহা নিক্হে। 

পিহবা ব্য গীত গলবিপ * মুখেব অন্যান অংশেও স্বা 
কোরক থাকে , এহ সকপ দ্বাদকোবক হইতে সব্দেন 

দশম কখোটিক পাত দিয়া স্বাদবেনে যাষ। 
স্বাদ মুখ্য-তঃ রাসায়নিক অন্তভুতি। মিষ্ট, অয়, পণ ও 

তক্ত হাদকে প্রাথমিক স্বাদ বলা হখ। পাথমিক চার প্রকার 
স্বাদ গ্রহণের নগ্য চাবি প্রকার ঈগাধকোবক জিহ্বার বিতিন্ন 
স্থানে ছডাপো আছে বলিব। বিশ্বাস জিঙ্বাগ্রে মিষ্ট ও 
বণ, দিবার পাশ্দেশে অম ৪ পিছনেধ ধিকে তিক্ত হ্থা? 
বিশেষভাবে অনুভব করা যায । একাধিক প্রাথমিক স্বাদের 
সংমিশ্রণে বু বকম স্বাদে অগ্ছূতি জন্মায় । একহ পদার্থ 
ছুহ প্রকার স্বাদকোরককে উদ্দীপতঙ করিযা তিগমধুর বা 
অমমণুর দ্বাদের অঙ্গঠতি ঘটাইতে পাবে । অনেকে শ্ার 
স্বাদকে পৃথক একটি স্বাদ বলি মনে কবেন। 

আগের সাঠত স্বাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে । অনেক 
সমযেই এই ছুই অগ্গভুতিকে গবস্পর হইতে পৃথক করা 
কঠিণ। এদন্যই ঠাণ্ডা শাগিয' পাক বন্ধ হতথা গেলে 
খাছের জান & যেন কমিয়া যান । 

দ্র ০ 111305 & 1 87955101110 215)570101- 
021 32515 0) 1১1০11001 12720106, 13 1101070)1705 196] 

মচিন্ঞানর মুত পাবায 

অপ কুমাৰ ৮ধুবী 

জীদ (বীদ ), জীদ্রে পোল গিয়্যোম ( ১৮১৯-১৯৫১ 
শ্রী) প্রমি্ধ ফ্ধাপী লেখক । ১৮৬৯ শ্রীষ্টাবকে পারী শহবে 

জন্মগ্রহণ কণেন। পিতা মাইনবিদ « অধ্যাপক ছিলেন। সে 
সময়ের অন্যতম প্রতিভাধরবপে বিস্তীণ খ্যাতির অধিকারী 
পাদ জীদ সাহিত্যকর্দেরজন্য ১৯৪৭ সালে নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। নাটক, কবিতা, উপন্যা, জীবনী, রম্যরচনা, 
অগ্গপাদ ইত্যাদিতে পঞ্চাশের অধিক-মখাক গ্রন্থের ইনি 
রচয়িতা । তন্মধ্যে 1৫5 1০%77007০5 (617650165 ( ১৮৯৭ 

ঘা), 1৫706 ৫0016 (১৯০৯ ত্র) 1. 59711710179 

৫২৪ 

জীন্স, জেম্ম হছুপ উড 

1705101816 (১৯১৯ খ্ী) এবং 1," 17710191156 (১৯০২ গ্তরী) 

উল্লেখযোগ্য । আগ্রজীবশীমুপক 5; 162 ৫7৫7 1৫ 
11011 (১৯২৪ শ্রী) ৪ 105 7215 11011101215 

(১৯২৫ থ্রী) গ্রন্থ ৯হাব বু আপোচিত রচন!শৈপীর-- 
যাহাতে ত্নিণাশাক্প কাপামষ ৪ না্কীষ ভঙগীতে নিজন্ব 
ব্ঞ্সিন্তাকে উপপ্ধাপিত করিয়াছেন _ তাহার উদাহরণ- 
ব্ববপ। ইহার রচশাণ ধারা প্রধানতঃ প্রটেস্টাণ্ট নীতিবোধ 

বজন * সমকামিতা এহ দুহ বিলে বারবার খুপিয়া ফিখিয়া 
আসিয়াছে । 

পাণীতে সমকাশীন সাহিত্যিক তথা সমঠা সমাজের 
টপব জীদেব ব্যরিতের প্রচ« প্রভাব ছিল। হহা 
তাহার সমানের স+্স্থবে অকাধ বিচরণেব ক্ষমতা ও 1.৫ 

16116 770170156 লামক পন্িকা- 

পরিচাপনাপ ফপ। ততকুত “ম্যান্টলি আগ রিওপেডী। 
৪. হাামশেট? এর অবাধ ৪ দিনলিপি বিদধ্জনেব 
আনন্দাধক। নিজে পরত সগজনন্বীত 5 হহপেও 
ভাহাব খাজনততকক অঙ্বাদের পরিব*লশাশ শা অনেক 
সমমে বিপু! « শৈবাশোপ কারণ হহযাছে | জীদ ১৯৩৬ 
খ্রীটাদদে লোভিবে 5 বাশম| অ্রমণ বেন এক *থাকাৰ 
সবকিদ্পহ উচ্সি* পশ সা কারন, টিন সপোশ পণা 
নন্দন পবেত অহ্ন্প 1 সহকারে সে ম* খএন 
কবিযাছি, নন (1.6 101001 061 077১৩, ১৯5৩ খা)। 

লবন দাশ 

১0৮: 6116 

জীন্স, জেম্স হপউড (-৮৭৭ ১৯৪৯ গ্রা ) গণি তজ্জ, 
পদাথাবজ্খানী, ব্যোখবিশানী ৭৪ শপেখক | ভ ন্যাণের 
সাউখপোটে ১৮৭? খ্রাষ্ার্ধে গীণশ জগ্মগহণ করণেন। 

জীনস কেম্র্রিজে ১৮৯৭ গ্রীষ্টার্ধে থিতীন ঝা লাব হন। 
১৯০১ খ্রীগ্রার্ষে তিনি টিনিটির পেলে শিুক হদ। জীপ 
কেমবিজ বিশবিগাৰষে অধ্যাপনার পর আমেবিকাৰ 

প্রি্গঈউণ বিশ্ববিদ্ঠাপষে অধ্যাপনা করেন। কিছুদিন 
তিনি গব্ষককধপে মাউট উইল্সণ মানমন্দিবের মহিত 
যু ছিলেন এব ম্মিম গ্রাইগ,। আডাম প্রাইজ, 
ফাঙ্কণিন প্রা৯জ এব, মার9 খু সম্মান পাত করেন। 
ভাহাবে বত দেশে বৈজ্ঞানিক ব়্ুতা দিবার জন্য আহবান 
দানাইয়া সম্মানিত কর। হয়। মা আঠাশ বখ্সর বধসে 
তিনি এয়া সোসাইটির ফেলো হন ও পরে বয্যাশ 
সোসাইটির অবৈতনিক বম্পাদক হন। জীনপ রয়্যাল 
ম্যাক্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির মণাপতি, ব্রিটিশ আসোদিয়ে- 
শণের সভাপতি এবং রয়াা্প আকাডেমি অফ মিউজিকের 
ডিবেক্র হইয়াছিলেন। জীম্সের মৌপিক অব্দান অসংখ্য। 



জীব 

পর্দাথখিগ্য1, ব্যোমধিজ্ঞান ও আরও নান! ক্ষেত্রে তিনি 
গণিতকে সদলভাবে প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানে এ শাদ্বের 
সুদুচ আমন প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই কাজে ঠাহাকে 
প্রাচীণ গ্রীক বিজ্ঞানী পিথাগোরাসের সহিত হলনা করা 
হয়। গ্যাস-অণুর গতির ক্ষেত্রে তিশি ম্যাঞ্সওয়েলের 
খণ্টপস্থন সার্থকভাবে গয়োগ করেন। বিকিরণ ও 
তডিৎ-চৌন্বক ক্ষেখেখ তিশি আঙ্কিক বিশ্লেষণ করেন, 
সৌরজগতের হুঠি সন্ষদ্ধে পাপ্পাস ও কাণ্ডের তবের হু 
প্রমাণ করেন এবং একটি নুন্ন তকে গণিতের সাহাযো 
প্রতিষ্ঠা দেন। জীন্সের মঠান্যাধী অন্য কোন পক্ষ 
ল্র্ষের নিকট দখা যাইবার সম্ঘ স্থ্দদেহে যে প্রবল 
জোযান্রে সট্রি করিযাছিল সেই শরিতেই অর্ধদেহের 
অণ্শ বিচ্ছিন্ন ভইয়া গ্রহ ৪ উপগ্রহের টি করিয়াছে । 
বিজ্ঞান গ্রন্থের এচগিতা চিসাবেঞ জীন্স বিখ্যাত। হাহা 
রচনাগুপি অপধ্রিকাশ স্বানে গণিতণন্রিত, সহজবোধ্য, 
হদয়গ্রাহ্টী ৭ অতান্থ জনপ্রিব হইয়াছিল । তাহার প্রণাত 
কযেকখাণি গন্থের নাম “হাচমিসিটি অ)া& কোবথান্টা, 
(১৯২৬ খ্বী), 'দি হটনিশার্স মাবাউ৭ আসা? (১৯২৯ 
গ্রা॥। শাধ চিসটেবিধান ইউনিভাগ? (১৯৩০ শ্রী), 
“দি ১গান হন দেখার কোর্সে, (১৯৩১ শ্রী)১ "দি নিউ 
ব্যাক গ্রাউগড ণ সাষেছ্া? (১৯৩৩ শ্রী), এবং থু স্পেস 
অ।াণ্ড চা” (১৯৩৪ শ্রী)। করোনারি থৃশ্বোসিসের 
আক্রমণে ১৯৪৬ গ্রাষ্টাবে ভাহার মুতা হখ। 

নি হাভ পন 

জীব, জীবান্স! জীবাল্া 9 পবমাগ্রাব ভেদে আয্মা 
দিবিধ | দেতবিশিই আগার নাম জীব। দেহেশ্ডিয়ার্দি- 
খাঁজ সচ্চধানন্দ স্ববপ অমীম আম্মমব নাম পরমাম্সা, 
্রন্ধ | জীব খা ছীবা খ্লাজডদেহ ৬ ইন্দিয়ের চেহশাসম্পাদক, 
দেহাভিমানী চেওণ পদার্থ । জীবা খা স্বরূপতহ দে, ইন্দিয়। 
মণ, পৃ্ধি ও অহকার হইতে ভিন্ন হইলেও সংসাবদশাখ 
দেহাদির স'ষোগে সখ দুঃখ ভোগ কবিষা থাকে। 
সম্সারদশায জীবাম্মাফ নানাবিধ দৈহিক, মানসিক 
এবং নৈতিক ধর্ধ উপচবিত হয। স্ুুল, স্থগ্ম ও কারণ 
ভেদে বিতিন্ন ক্ষেত্রে জীবের বিভিন্ন অবস্থাগ্তর ঘটিঈ। 
থাকে। জ্ঞান, খু, সখ, দুঃখ, গাগ, দেষ, ইচ্ছা, হযঃ 
প্রভৃতি মানসিক গুণগ্ুণি আশ্রঘ জীবাত্মা। জড পদাথে 
এই নকল গুণ থাকে না। অদ্বৈতবেদাস্তমতে জীবাস্মা ও 

পরমাত্মা! অভিন্ন, বৈষ্ণবমতে জীবাত্মা স্বরূপত্ঃ অগুচৈতনয 
ও ব্হু। 'আাত্া? দ্র। 

হুধীজ্রচন্্র চক্ষতা 

৫২৫ 

জীবগোন্বামী 

জীবক বুদ্ধেব সমসাময়িক একজন সবিখ্যাত চিকিৎসক । 
পাপি ৪ সস্তৃঠ ভাষায় লিখিত বোঞ্ধ গ্রপ্থাদিতে জীপবে র 
বহুম্খী ক্নপ্রতিভার উল্লেখ পাক্ষা যাখ। কথি৩ আঠে 
বিশ্িসারেখ বাজত্বকালে তিনি রাজগুঠের বারবশিতা 
শাশবতীণ গে শন্সগ্রহণ করেন ৭ আবর্ণন!সুপে পরিত্যক্ত 
হন। পাজঞুমার অভয় (মতান্থরেব বিখিতার স্বয়” ) 

তাহাকে উদ্ধার ৪ পাপন পাপনের ব।বপ্কা বরেন। এহজন্য 
জাণককে ঞুমাপভূতা (কোমাব ভস্য) বলা হই। 

'অগ্তামতে, কুমাবতন্ পা শিশু চিকিৎসান পাবদখিতা অনশ 
করিযাছিপেন বলিখা "নাহার ৭ পাম হইয়াছিল । 

ব্যঃপ্রপু ঠইলে জীবক তক্ষশ্িশাঘ গিয়া আচান 
আবেদের নিকট এ বঙ্সর ধর্িবা চিকিহসাখি্যা শিক্ষ। 

করিযাছিন্নে। শিক্ষাপ্তে তাহার এই প্রুঠাতজন্নিখাছিল যে, 
ভেষন্ব অঠপযোগা কোন দক্ষ বা পশাগুল্স পুথিবীত্ে নাহ । 

স্বদেশে কিবিযা গাপিবা জীবণক অঠিবেই একজন 
খ্যাঙনামা চিকিংলক, অক্পোপচাবক ৪ ভেষজপিশাবদকপে 
প্রসিদ্ি লাভ কবেন। শুগবান বুদের পিহ্াধিক শোগ 
৭ পায়ের ক্ষত (দেবদনু রু৬ ) তিনি অতি সহজ উপাষেই 
আবোগা করিয়াছিলেন । 

বুদ্ধেব শিশ্যত্ব গ্রহণ কবিষ। ঈীবক শিম্ুদের সেবায় 
আগ্োখপগ করিষাহিলেন। এমন কি স্বীঘ আমণনে 
ভূত ধণব্যঘে তিনি একাট মন্দি শিদাণ করিষা বুগকে 
দান কবিযাছিলেশ। কগণ্ ভিশ্বদের স্বান্ছা বঙ্দার ভগ্য 
তাহাব দেওয়া নিনয় শিম বহি ই "শেক বিধান বুদ 
মাদবে গ্রহণ করিষাছিলেন। 

পরবতী কানে জীবক রাজ! অঙ্াতশ*'ব মী এব 
প্রধান উপটেষ্টারপেও খ্যাতি অঞ্জন করেন। টিন 

তাহ চিঞকে শান্ত কবিষাছিন্ন। 

বুদ্ধ জীবককে সবজনপ্রিষ শ্রেষ্ট উপামক আখ) 
দিগাছিলেন। 

দ্র ধ্খুলবশিকাঘ টাকা, ১৯ ১ বিন পিটক, ১৮, বন্মপদ- 
টাক1, ২ম, অপ্ুনূধনিকাধ। ১ম, অজক্মনিকাষ, ১ম, 
পাথনিকাঘ টাকা, ১ম,» মও়্বিমাণকাষ টাকা, খ্য, 
বি 11091১১1) 00০, 07110 8১1017155071915 ৮00,171, 

091০06%, 

পক ম চৌধুবী 

জীবগো স্বামী (আগুমানক ১৫১০ গ্রী- আন্মমানিক 
১৬০* শ্রী) সনাতন ও রূপ গোম্ব'মীৰ কনিষ্ঠ ভ্রাতা 



জীবন 

বল্লভের (নামান্থব অগ্ছপম মঞ্িক ) জোষ্ট পুত্র। ৰূপ 

ও সনাতন যখন গৌড সুলতানের চাকুরি এবং সংসার 
ত্যাগ করিষ| যান তখন জীৰ গোম্বামী শিশু ছিলেন। 

বল্পতের মৃতু হয় ১৫১৫-১৬ খ্রীষ্টাে। রূপ « 

সনাতন বুন্দাধণে চলিয়া গেলে জীব গৌড়ে থাকিয়া 
শিক্ষা লাভ করিত থাকেন। বিবাহের ব্যস হইশে ইনি 

নিতানন্দের আদেশ পইয়া বুন্দাবনে জোষ্ট তাতদেব নিকট 

চলিমা আসেন। বপ গোম্বামী তাহাকে দীর্ষা দেন। 

সনাতন ও বপ গোস্বামীর গ্রন্থ রচনায় জীব সাহায্য 

করিতেন । পা্ডিতো ও বৈষ্বতায় তাহার সমধিক 

প্রতিষঠা হইয়াছিল। সনাতন ও রূপের ঠিবোভাবের পর 

জীবগোস্বামীহ বুন্দাবনে? গো্বামীদদের প্রধান এব 

গৌডায় বৈষ্ণৰ সম্প্রধাখের সব শ্বীকত অধিনায়ক পবিগণিত 
হইয়াছিশেন। ক্রধ্চমৃতিব বামে বাখামুতি বমাইথা যুগণ- 
রূপের পৃজা1 গ্রত্,শ জীবের বিশেষ আগ্রহ ছিপ। 

বুন্দাবনের গোন্বামীধেব মধ্যে শেষ শাখ্বকতা জীবগোম্বামী 

ভাগবঠের এব, প্রদ্ধধহিতাব ৪ কপ গোদ্বামীব ৬ক্জি- 

রসামগ্সিন্ধ ৪ উজ্জরশনীপমণির টাকা শিখিয়াছিশেন এবং 
প্রভৃত পাশ্টিও'পন দাশনক হযটি গ্রপ্ধ ( যট্পন্দ5' নামে 
খাত)-:৩৫পন্দভ ভগবসন্দত, পরমা থসণী5, ভক্তিস্ন। 

শ্রকষ্*সপ্দভ « পবমা গুসন্দ$ বচণা কবেন। গছ্ে এ পদ্ছে 

পেখা গোপাপচন্পু বিরাট গ্রন্থ । ইহা কুষখলীলাৰ খিশ্তৃত 

বর্ণনা 4 ব্যাখা আছে । বচনাকাণ পুনবিভাগ ১৬১৫ 

সংবতে (১৫৮৮ শ্রী), উত্তপ বিভাগ ১৬৪৯ স'বতে 

(১৫৯২ শ্রা)। , 

বৈঙ্্ব পব্বারেখ বাপকবধাশিক্কার 'অবাধনেব জগ্য 

ইনি নঙনগাবে সন্ধত বাকরণ পিখিরাহিলেনত নাম 

হরিনাম ৩ | ইহার ্থত ও বুন্তি সবত্র বিষু-ুধ- 
নাধায়ণ-হাপ্-কেশবগোপাপামধুহদণ হহ্যাদপি ভগবন্ধনাশ 

ব্যণছত হইমাছে। ইহা ছাড়াও জীব অনেক শ্তোএ হাতাপি 

পিখিয়াছিলেন | বুন্দাবনে গোশ্বামীদেব তাব রচনার 

মত উহার সখ লেখা সংস্কতে। 
সুণুমব মেশ 

জীবন জীবনের লর্্নগ্রাহহ ও মবিম'বাদী সংজ্ঞা দেওয়া 
আজও সগ্তব হয় নাই । জগতে জড ও জীব পাশাপাশি 

রহিয়াছে । যাহাদের মধ্যে প্রাণের ম্পর্শ নাই, তাহা ৭] 
জ্ড, নিজীব, "অসাড় ৪ অনড। মগ্য দিকে যাহার 

জীবন 'আছে তাহাদের মধ্যে প্রাণের নিতান্কুরণ ঘটে; 
'্ঠাহারা চলিকু, পরিবর্তনণীল। বিজ্ঞানীব পুষ্টিতে মূলতঃ 
কতকগুলি জৈবগুণের উপস্থিতি বা অভাবের দ্বার] জড় 

জীবন 

ও জীবের মধ্যে প্রতেদ সচিত হয়। গ্রাণধারণের জগ্ঠ 
জীবদেহে শানাধিধ বিপাকপ্রিয়া ( মেটাখলিজ.ম ) ঘটিয়া 
থাকে । আহাধ গ্রহণ কবিয়া জীব শিজ গ্েহেপ পুষ্টি সাধন 
কৰে, শ্বাসপ্রশ্বামের ছারা অগ্সিজেন লইয়া তাহার সাহাযো 
দেহে শণ্ডি উত্পাদন করে & কাধন ডাইনগ্সাইড বাহির 
করিয়া দেয়, চলৎ্শঞ্রির সাহায্যে স্থানপরিবর্তন করিয়া 
সাহার সংগ্রহ ও দেহরক্ষ! কবে, থাগ্বপ্ধর শাহায্ে নতপ 

শৃতন দেইকনা (টিন ) গডিষা ওলিয়। স্বীয় দেহের বুদি। 
ঘণাষ, প্রজণনেন ঘাখ! আপনার বএবুদ করে, বিঙি্ন 
পরিবেশে বসবাসের জন্ত আভমেজন ( অ)[ঙাপ্টেশন )-এব 
সাহায্যে অঞ্প্রতাঞ্ষের আমশঃ পখিবতন ঘটায়, অবশেষে 

জীবনের পঙ্*ণ হাখাইয়। পুনবার জঙ৬পদাথে পধবমিত হয়। 
এ সক্শ গুণ জীণনের বিশেষ পক্ষণণপে পাঞগাণহ হয ও 

জডের মধ্যে এই সকশ লঙগখ দেখ যাৰ শ1। 

আপাতপাথকা সবেও, টডান্ত দৈহিক বৈধমোব মব্যেও 

গ্রানিটি জীবে জাধনেখ মণ বাসাখশিক পদাণ হহস 
নিউর্লিইক ম্যাধি৬। এস নিডারহক ম্যগিড দিসা 

গঠি ৩ শঁজন'নামক বপ্ধ প্রা এটি ীবদেহেণ মঘমলে বদান। 
নিউব্িহক আামঙই ভীবনের বাবাকে সশুশ বাখিগাছে | 

জীবণের স্মরণ, গীবনেশ আগা তাপরহ পি পোরাহিণ, 

বশপরন্পবার বিডি গণেব উলবা।বকাণ আবন কিদিহ 

নিজ করে িগিণগ্ুশিণ উপব | ঞাঃদোমা ক) কখনও 

কখন ৭ অকন্মাৎ দিনের কস শু । শিউচেশন ) ঘটে, খলে 

জীবের আকুতি প্রক্টিতে ৭ ঠদ তে চলা আজ) শন লীব 
১%ু হখ। 

জীখবিজ্ঞাবীবা মনে করেন, বু খগ পরবে কতকগুলি 
জৈব বাসাগনিক পধার্থের অন; মাকান্মক মিলনে প থবীতে 
প্রাশেব প্রতিষ্ঠা খটে । তখন খ্াখবীয অবঙ্থা আজকাব 
স৩শাপ্ত হিস না, ডঞ্তা ছিস 'অপেশার ৩ আশিক, ঝড় 

ঝঞ্চা, বঙঈবিদ্যুৎ ছিল আবশ্রান্ত | তাহাবহ মণ অবিরাম 

গতিতে বিতিন্ন বাসাধশিক অণু-পবমাশুর ামলন ও 

বিগোঞজন চশিয়াছিপ। অস খা রাসায়নিক বিঝ্িষার মধ্যে 
পাসায়নিক পদার্থের আকমিক কোনও একটি সমন্বয়ে 
এমণ এক পদার্থের *ই হয় যাহা অগ্ঠান্য গাসামণিক 
পদার্থকে প্রভাবিত করিখ| শিজেণ মন্কপ পধাথ উৎপাদন 
করিতে পাবে জীবনের উদ্ধোধন থটিপ, অর্থাৎ জড় 
পদার্থ ই বিশেষ আকার প্রাপ্ত ইইখা জীবনময় হইয়া উঠিপ। 

সেই আদি সনাঙণ 'প্রাণকশ। কমে অগণিত জীবের 
সুজন করিয়াছে, বিচিত্রভাবে বিবিধ আকাবে বিভিন্নরূপে 
মুগনুগান্ত অতিক্রম কপিয়া বর্তমানে উপস্থিত £ইয়াছে। 
অঠীতের মেই প্রথম প্রাণের উত্স হইতে ক্রমে অসংখ্য 

৫২৬ 



জীবন 

উন্নত ধরনের উদ্িদ ও প্র।ণার আকারপ্রাপ্রিকে জীবনের 
অভিব্যক্তি বল! হয় ( “অভিব্যক্তিবাদা ৭ )। 

জড় হইতে জীবনের উদ্পপন্তিব এই মন্বাদের একটি 
প্রমাণ জড ও জীবের মাঝামাঝি প্রকত্িব বিচিত্র ক্ষদাতি- 
ক্ষ ভাইরাস (“ভাইবা দ্র)। ইহারা প্রাণময় অণু 
মান, নিউক্রিওপোটিনের অথু দারা ইহারা গঠি৩। জড় 
ও জীব ছুই অবস্থাতেই ভহাবা বিরাজ করিতে পাবে। 
এমন কি মগ্যাগ্ত রাসাশিক পধার্থের মহ ইহাদের 
কেলাসিভ (ঞ্রিস্ট্যাশাত 95) বলাণ অম্গব ১ ভাহরাসেব 
নিউর্রিওপ্রোটিনের এঠ কেশাসতুলি উাানুক্ষ পবিণেশ 
পাইশেই আবার বশবুশ্থি কবিঠে স্টক করে) দীক্নেন যাএা 
আধাব আরন্ত হইয়া যাম। 

অন্যাবপি প্রা পরজানিব উদ্ধিদ ছল, 
১২০০০, প্রজার প্রাণার সন্ধান মিশিপাছ , ইহ'দ্রে 
মধ্যে প্রান ১০০০০০ প্রলার্রি টদ্দি সপুপ্পক এব” প্রান 
৭৫০০০ প্রভাতি পারা পণ অেণার আন্ত তপ্চি । কোনও 
এক জীবপিন্বানীণ মনে, উদিত, গ্রাণা এক প্রাণী বা উদ্ছিদ 
কৌন শত হন্ুকর্জি করামায না “কপ সলাটিন্দ 
জীপ সব শিশাহণা প্রজা*ব সখা] প্রা ৩:০৯০০০৩ 
৮৯7 * পাত্রে। 

গখাব লীন্বব হত পাখিপাশ্বকব সঙ্গে মানাভলা 

টশিনাপ এক অমোঘ শিম গাব *খান) ইহাকেই অভিযোজন 
“শু । এক শখ "শব বলে প্রয়োজনম 5 জীহবর আকুভি- 
€ গর *০১ কিছ পগ্রিবতন মাধিত হয়। স্বানকাশশাতরভদে 
এছ খঠার ধস ধুদি খঢে। এই মতার আধিকা খা 

মশাণে ৪ শীতে বু জীবের অপলুপ্রি ঘটিযাছে। হৃণশ 
জীবে ন্মাবিলাবের পিছানদ থাকে নূন মভিতোলনশরি | 

কোন একটি বিশেস জাবের ভবিষ্যৎ জু তাহাণ 
নিষের আচরণ বা অতিমোজনম শার দাবা নিযন্থিল নয়) 
অন্যান্ লাঙল শীপের সঙ্গে“ উহার নিখিড সযোগ ৪ 
সপ্ধপা পাকে । নিিনম প্রজান্র মধ্যে খাদ্য ৭ স্থানের 
অধিকার হয়া শি দন্দ চলে । সেহ প্রর্যোগিতা হইতেই 
জীবের ৩খিষাং পিকপি৩ হয। এই জীবনমুছে একের 
সহিত অন্নকে এক প্রাকতিক শিবাচনের সন্মথীন হইতে 
হয়) জীবনম' গ্রামে মে নীবের সামখ্য সবাপিক, প্রকৃতি 
যেন তাহাকেই জীবনের অশি্াব প্রদান »ল্র (ন্বাচবল 

সিবেকশন) ১ অক্ষম জীবের অন্তিতের উপাষ নাই। 
বিজ্ঞানের পশীক্ষাগারে কত্রিম উপায়ে জড পদার্থ 

হইন্ে জীবন আজনেব চেষ্ট। চলিতেছে। নিষ্পাণ পদার্থ 
হইতে যেদ্িশ জীবনের অভিষেক সঙ্গব হইবে, মেদিন 
কাইরাষ জাতীয কোনও প্রাথমিক পযাষের জীবই হ্ষ্ট 
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হইতে ৪ পারে। কুত্রিম পঙ্গতিতে গ্রজননশক্তি বিশিষ্ট 

নিউক্লিউক শ্ম্যাসিড ঘটিত পদার্থের সার্ক ৯ হয়ত বা 
কোনও দিন সম্ভব হইনে। 

শিবতোন মুগ পাব |য় 

জীবনবীম1! বীমা দ 

জীবনযাত্রার মান কোনও দেশের দাস কিকপ খাইতে 
পরিতে পাণ, কিরূপ গুছ বাস বরে, জীবনের হখ আচ্ছশা, 
আমোদ গমোদ, শিক্ষা ও চিশিত্ঠার শাখাগ কঙদুর 
লাভ কবে, জীব্নগাতার মান বলিতে এই সমস নুকাষ। 

দেশের দাখা-পিছ়ু মাব হাভাবু জীবদ্যাল'ব মানের চক । 
ভার.& গড জীবলধাত্রার মান সতাস্থ 'পয়স্টবের | পূর্থবার 

দরিধতম দেশলিব মব্যে ভাবন্বর্ধ আন) তম | পুখবীন 
কষেকটি অমুপ্ দেশ্রে সহিত ভুশনাধ ভারতের মাবা-পিছু 
আদ 'নশান্হ অন। 

১১৬৫ "না শিদ “মতলব 
পেএে 

[তব বণ লহ 

ভাব “ন্্ ৬৪ 

জাপান ১৮৭ 

'অজেন্টিনা ৩২ ০ 

পশ্চিম জামা ৫ ৮ 
ত্রান্স ৭৩০ 

যুন্ণাজ্য ৭ ৭ 

ক্যানাড। ১২২৩ 

যুঞ্বা? ১৮৬৪ 

ভি. কে মাপ, ভি. রা৪-৭ব হিসাব্মত ভাবতে 
মা। পিছু বাংসগ্রিক মাঘ ১২২৫ -৯ সাপে ছিশ ৭৮ 
টাকা, ১৯৩১ ৩২ সালে ৬৫ টাকা এবং ১৯৬২ ৪৩ সালে 

১১৪ ঢাকা। ১২৫৭ ৫১ সাপে এ আব ছিল ২৫৫9 
ঢাকা এখং ১৯৫৯ ৬* সালে ২৮৮ ১ টাকা ( উশ্তই ১৯৫৮- 

৫২ এর এব্যমূশা অগ্পসাবে )। ১৯৫১ ৬০ দশকে মাখা- 

পিছু আখের গডপভডত] খাৎসরিক বুদির হার হিল ১৩ 
শঙা শ। গত এক শতাদীতে এ হার ছিন ০৪ শতাশ। 

লাবতে আয়খণ্নের বৈষম্য স্থগতীব বলিয়া মাঝা- 
পিছু আযও দেশেব অর্ধিকাণশ লোকে জীবন্যানার 
মাণের সঠিক শিদেশক নয। যো জনস খাঁর যে ৭০ 
শতা২শেবও অধিক কৃষির উপরে নিভখশীল তাহাদের 
মাথাপিছু আয় ১৯৫৯ ৬০ সালে ছিল প্রা ২১৫ 
টাকা, অর্থাৎ সমগ্র দেশের মাখা পিই আয় মপেক্ষা প্রায় 
২৫ শতাংশ কম। ইহাদের মধ্যে আবার যাহারা কষি- 
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শ্রমিক- মোট গ্রামীণ লোকসংখ]ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 
_-তাহাদের গডপভতা মাথা-পিছু বাৎসরিক আয ১০০ 
টাকার মত ছিপ। 

তোগ্যপণ্যের উপর মাথা-পিছু বায ১৯৩১ ৩২ সালে 
ছিল ৭১৮ টাক, ১৯৩০-৪১ সালে ৩৮৩ টাকা (উভয়ই 
১৯৩৮-৩ন-এর দ্রব্যমূল্যে )১ ১৯৫০ ৫১ সালে ২১৯ টাকা 
এবং ১৯৬০-৬১ সালে ২৪৬ টাকা (উভষহ ১৯৪৮ ৪৯-এপ 
দ্রব্যমূল্য) ১৯৫২ ৫৩ সাপে মোট লোকসংখ্যা 
অধেকের (১৯৫৬-৫৭ সালে ৬৬ শতা'শের ) মাখা-পিছু 
ব্যয় ছিল বৎসবে ২০১ টাকার নীচে। মাথা পিছু খায 
যাহাদের বখসরে ৫১ টাকার উপরে তাহারা ১১৫২ ৫৩ 
সানে ছিল মোট লোকসংখ্যাব ৮ শশা শ, ১৯৫৬ ৫৭ 
সালে ও শতাংশ । ১৭৫৬ ৫৭ সালে খেতমুরদেণ মাথা 

পিছু ভোগবায় ছিল ১৩৭ টাকা ( দেনিক ব্য চ্য 
আন1)। 

মাথা পিছ আধ বা বাযের মুদ্রামূণা হইতে জীবনযা হার 
প্রক্কত মান নিরধাবণে অন্রবিধা আছে কেননা ভোগাপণ্যেব 
যুণ্য পরিবতনঞধল। ভাবতে গত বারো বত্সর ধবিষা 
ইহ] ঞ্মশং বাভিযাছে। লাধারণেধ ভোগ্যপণোণ মুনাশ্র 
১৯৪৯ সালে ১০০ ধরিলে ১৯৩০-৬১ সালে উই ১২৪-এ 
দাড়া এবং ১২৯৫ সাপের মাচ মাসে দাভাষ ১৫ন৯। 

ভারতবর্ষে ধৈশিক মাথা-পিড় খাছ্ে কাপরির পরিম!ণ 
১৯৫* ৫১ সাপে ছিপ ১৮০০) ১৯৬০-৬১ সালে চিল 
২১০০ ( খাছ দ্ব)। টনিক মাখা পিচ্ছ দ্ধ পানের 

পখিমাণ ( দু্ধজাত দ্রবাসহ ) ১৯৫১ সালে ছিল *১৩৫১৮৪ 

লিটার (৪৭১ আউন্স ), ১৯৬০-৬১ সালে *১৩৯১৬ লিটার 
(৪-৯ আউন্স), অথচ পুষ্টির জনতা দুগের শিমতম প্রযোজনেব 
মাব! ধৈনিক মাখা-পিঞ% ২৮৪ পিটার (১৭ আটশ্গ)। 
বাৎসরিক মাথা-পিছু বন্ধের পবিমাণ ১৯৩৭-৪ সাপে ছিল 
১৬ গজ, ১৯৫০ ৫১ সালে ৯২ গজ, ১৯১০ ১১ সালে 
১৫'৫ গজ । জনসণখ্যা বুদ্ধির ফলে গৃহসমস্যা ও প্রকট হইথা 
উঠি্াছে। কেবল নগরাঞ্চলেই ১৯৫১ সাপে আরও 
অস্ক *ঃ ২৫ পক্ষ গৃহের প্ুয়োজন ছিল ১ ১৯৬১ সালে এই 
অভাবের মাত বুদ্ধি পাইযা ৫০ লক্ষে দাড়াইয়াছে। 

বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক ও চিকিংসা-বাবস্থা9 
নিতাশ্রই স্বল্প । এ বু একটি দেশে হাসপাতালে শয্যার 
খ্যা ১৯৫৭-৫১ সালে ছিল ১১৩০০*১ ১৯৬০-৬১ সালে 

ছিল*.১৮৬০০০ (প্রতি ২৩৬০ জনে ১টি শয্যা), কর্মরত 
ডাকারের ম'খ্যা ১৯৫০-৫১ মালে ছিণ ৫৬০০০) ১৯৬০-৬১ 
সালে ৭*০০ৎ (প্রতি ১২৭ জনে ১ জন ডাক্তার )। 

পঞ্চবাধিক যোজনাকাপে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছে বটে 

জীবনযাত্রার মান 

কিন্তু মোট জনদংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি এখনও 
নিএক্ষর | 

বিভিম্ন তোগ্য দ্রবোর উপর ব্যয়ের ব্টন হইতে দেখা 
যায়, মোট বাধের বেশি মংশ খাগ্যসংগ্রহেই ব্যগ্সিত হয়, 
ইহ] আমাদের দারিদ্রোর পরিচায়ক । ১৯৩৮ সালে 
ভাবভবর্ধ, যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার যুক্ররাঞ্ছে ভোগ্যব্যষেব 
বণ্টনপ্রণালী এইকপ ছিপ : 

দ্ব্ মোট ভোগ্যবায়ের শতাংশ 

ভাবহখধম যুঙ্রাঙ্জ্য যুক্তরাষ্ট্র 
(১৯৩৮-৩৯) (১৯৩৮) (১৯৩৮) 

খাছ ৩০ ৫ ৭৯৬ ২২৩ 

বস্ত্র ৯*৮ ৯ ৮*৫ 

গৃহ ৬ ১১৮ ১০*১ 

তামাক, পাপী দক্য 
ইত্যা ৫ ৮ ১৯৭ ৭ ২ 

আখোদ- প্রমোদ ৬ ২ ১২৩ ১০"২ 

৪ অন্ন 

'আখিক উন্নটিব সঙ্গে সাঙ্গ মশা কণা যায ভারতে 
অদপন শশিষাছে জীবশসা ধার চান পিছু বুদি পাইলে । গত 
দশকের মভিজঞতাতু৩ভ হহার কিবিহ পরিগব মিলিবে। 

১৯৫৮ ৫৯ গ্রাঞাফে শাবঠে মোট ভোগাবাখের খটন- 

প্রশাশী ছিল এহরূপ খাগ্যেব উপর প্যাযঠ হইয়াছিশ 
গ্রামাঞ্চলে ৬৯ শঠাশ হব শহরাকঝলে *১ শতাশ ১ বছেও 
উপর ব।যিত ভইযাছি” গ্রামাধলে ৮ শতাংশ 5 শহবাঞণে 
৬২ শতা'শ , জালাণি ৪ আশোকের উপর বারিত 
হহযছিল গ্রামাঞ্চলে ৬ শনাশ ও শহবাঞ্চলে ৩ 
শতাশ ইহ্যাদি। এ বংসর খেঙমনুবদের ভোগব্যথের 
৮৭ শতা"শ খাগ্যের উপর ব্যায়ত হহমাছিশ। ভারতের 
অধিকাংশ পোকেপ জীবনযা রব মান এত শিপ্নে যে বলা 
চলে যে তাহার| কায়ক্রেশে বাচিযা আত্ছ মাত্র। হয়ত 

বা তাহা! অনখনের কই ভোগ কর্িখাই বাচিয়া আছে। 
তবু গড হিসাব হইতে দেখ! যায় যে, ১৯৫১ ৬১ দশকে 
মাথা-পিছু োগবায় ২২ টাক অর্থাৎ বৎসরে ১*১ শতাংশ 
হাবে বাডিয়াছিল। 

দ্র [বি 0. 16১০1 9410010. ০01 14010 ঢা, 17109 
110 102195601, 719371-32 60 1940-415 3912595, 

1952 ; [১1701111056 00011551017, 00৬91017991 01 

[1017, 11100 51/96 ১৫০ 17১001 5৬ 10611)1, 1961 3 

30010510619 06 [10019, 761১0 ০0] 2102 (০0117170696 
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জীবনানন্দ দাশ 

01 19157016101 0] 11007720770 16615 ০01 11176, 

[78101 ি০৬/ 19]11)1, 1964. 

গরণবকুমার বন 

জীবন নন্দ দাশ €১৮৯৯-১৯৫৪ শ্রী ) ১৮৯৯ গ্রীঈাবের 
১৭ ফেব্রুগাবি (১৩০৫ বঙ্গান্ধের ৬ যালুন ) পুধ বঙ্গের 
বগ্িশাপ শহরে জন্ম । পিভা সন্যানন্দ দাশ, মাত] 
কশি কুহ্থমকুমাপী দাশ। জীবনানন্দ এম. ৭ পাশ করার 
পব বিভিন্ন কশেজে অধ্যাপনা করেন এব, কলিকান! 
হইতে প্রকাশি ৭ ( অনুনালুপূ ) দৈনিক বান? পহিকাৰ 
সম্পার্দকীথ পিভাগে ৪ কিছুদিন কাজ কব্যাছেন। 

জাণনানন্দেণ কিক স্বাতাঙ্গা সম্ণ। থুগ লক্ষণ 
তাহার কাধ্য ভাবনাকে চিহিতত কপ্রিমাছে , বিশ শঙকামু 

মাণবতাব বিপন্ন গুথচ্ছবি তাহার কবিশাণ প্রতিষ্ষলিত। 
বঙম।ণ থগে বিশ্বাসের লেত্রে হক দাৰণ শন্া 2 দেখা 

পদিখাছে | সেই শগ্াঠা ৪ তলশি 5 প্দেনাবোধ প্রাবলানন 
বিশে ভাবে পানি কবিখাঙেন। বাক করিতে গিগা 
মানধজীধন অন্পকে থে পপনি ও আগ্রহের পরিচয 

পিখাছেন "নাত সুগভীর ১ জীঞ্পপবিনেশ্রে অমোখতা 
সন্পর্কে থে অঞ্দর্টিণ আভাস দ্যান, হাহ] বিল্মমকব। 

শীবনানবের কবি শা,বিশেৰ “2 প্রথম পর্াবের কবিতা, 
1 শিঃসঙ্ বিসাদে আগুন | শব প্বশি পবিবেশ 

কপবন হশ্াদিতে শেছ খুপব নিঃসঙ্গ পার বাঞ্জনাই যেন 
গ1পাণ্য পাও ব্যাচে | 

হাহার ভ্হাস (চি*নাব কথা এই গুসঞ্গে উল্লেখ- 

ধোগা। জীবনে ও সমযের নিবন্তবঙাষ আম্বাশীণ 

ছিশ বলিাহ তাভাকে তিশি খণ্ড খণ্ড করিযা দেখেন 
নাই, অতীব সহি 5 বণমাণকে একটি গনিচ্ছেছ্য সম্পকের 
পুতে তিনি গাাথযা শহতেে গাশিয়াছিলেন। 

জীবনানন্দেৰ কবি“, মেষন ভাবশাম তেমনই প্রকাশ 

বীতিতে? স্বনঙ্গ। যেমন ব্বিষে তেমনই পহিরঙ্ষেণ ঠিনি 
নৃঙন দিগণ্ডেব সন্ধান দিধাছেন। শন্দ ধবশি ছন্দের পিনাস, 
উপমা ভতাদি লইয়া উাহার পরীক্ষার শস্থ ছিপ পাকি 
কোথা ৭ শাহা। প্রকট কিংবা উচ্চারিত নগ | সবোপবি 
কবিভার ভাষাকে 'কাবাকিতাব? সংস্কার হইতে মুচি দিষা 

তাহাকে তিনি গঞ্যেব কাছাকাছি লহয়া আপিযাছেন, 
করিতাব জোব তাহাতে বাডিযাছে বই কমে নাই। 
পরবতী কালের কবিদের উপবে তাহার এই প্রযাষের 
প্রতাৰ অবশ্বাই লক্ষণীষ। 

ধবীন্্রনাথ বপিখাছেন, তাহার কাব্য এচিনকপমধষ? | 
বুদ্ধদেব বন বপিয়াছেন, তিনি এই উদ্শ্রান্ত িশ্ঙ্খল ধুগে 

ভ ৩৬৭ 

জীব(নন্দ বিগ্ঠালাগর 

ধাংণী কবির উদদাহবণহ্গদপ । জীবনানন্দের কবিকর্ম 
যিনি উপপন্ধি করিতে চান, এই দুষ্টটি উপ্তি যে তাহাকে 

সাহাধ্য কবিবে, তাহাতে সন্দেহ শাউ | 
১৯৫৭ গ্রীষ্তাব্রেণ ১৪ 'আঅক্টোবণ তাখিখে দক্সিণ কশি- 

কাশার বাজপখে তিনি ট্রাম দুর্ঘটনায় আহা হন। ২২ 

অক্টোবর হাসপাঠালে ভাহাথ মৃত্যু ঘটে। সাহিত্য 
অকাদেমী প্ুবগ্কাব তাহার মৃত্যুর পরবে হাহাব শামে 
ঘোমণ। কণা হয়। 

কাব্যগ্রন্থ £ ঝি পাপক? (১৩৩৪ বঙ্গা্ষ ), পুষর 
পাণুশিপি (১৩০৩ বঙ্গান্্ ), “মহা পুছ্িপা (১5৫১ 

বঙ্গান্দ), "সাতটি ভাবার তিমির? (১৩৫ বঙ্গা ), 
বিনল 2 সেন (বি ঠা ভবন ম রণ, ১৪৯৪২ খ্বী, প্িগনেট 
পেস সনন্থরণ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ ), “শীতনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ 
কবিতা (১৩৬১ বঙ্গাব্দ), কপলী বা পা? (১৯৫৭ গ্রী?, 

বেণা অবেলা কাপবেলা” (বৈশাখ ১৩৬০ বঙ্গাব। ) 
কবিত| বিম্ধক আলোচনা, “কবিহাব কথা? (কলিকাতা 
১৩৪২ বঙ্গান্দ )। 

. বুদেববন্থ, কালের পুড়ল, কলিকা তাত ১৩৫৩ বঙ্গাব। 
ধাপি কিপাঠী, "আধুনিক বালা কাবাপর্চিম, কলিকাতা, 
১৯৫৮১ বুধের বহও প্রবন্ধ সংকলন, কলিকা ঠা, ১৯৬৩। 

নান পু চবি 

জীববিষ্ভা উদ্িগবিদ্যা ৪ প্রাণীবিছাণ ড্র 

জীবাআা জীব দ্র 

'জীবানন্দ নিষ্ভাসাগর ভট্টাচাশ (১৮৪৪- । গণ 
শঙকের প্রখ্যাত সন্কৃতশিন্ পতিত এ সংস্বৃত গ্রন্-প্রকাশক । 
১৮৪৪ খ্রীষ্টান্থে কাপনায জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা 
উনবি'শ শঙকের শ্রেচ পঠিত 'শারানাখ তর্ববাচম্পতি। 

জীবাণন্া সংঙ্বন পলোজে পিতাণ শিকট ব্যাকরণ, সাহা, 

অল কাব, ন্ঠযাখ, সাংখা, পাওগল, €েদান্ত, মীমান্পা। 
জোতিষ ৭ স্থাওশাস্ম অধ্যধন করেন। গসনবুমার সবাশ্ি- 
কারীব মধাক্ষতাকাপে মস্ত কলেজ হহতে ১৮৭০ খ্রাষ্টাবে 

বি. এ. পরীক্ষা উত্তী হণ এ বি্ঞামাগব উপাধি লাশ 

কন্নে। পাঠ্যাবন্থা হইতেই তিনি পিতার অঞবতওন করিয়া 
বিতিন্ন সংস্কত গ্রন্থেব টীকা ও সংগ্ষরণ প্রকাশে গুকও হন। 
তিনি এইকপে ১০৮ খানি গ্রন্থ স্বকত টীকামমেঙ শুদ্রিত 

করেন। তীহাব রচিও এই মকল গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 
কথাসবিৎসাগর (সরল সংস্কৃত গছ্যে, ১৮৮৩ শ্রী), বেঙাল- 

পঞ্চবিশতি ১ ছ্বাত্রি শৎপুত্তলিকা ১ কাদম্বণীকথাসার ১ 
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জীবাশ্ম 

মুদ্রারাক্ষপপূবপীঠিকা , সংক্ষিপ 
দশকুমারচরিত , শষবপাদর্শ, 
অনুবাদ )। 

হূর্ষচরিত ১ সশক্ষিপ- 

তর্কসংগ্রহ ( ইংরেজী 

গোশিকাণমাহন ভ্ট|চয 

জীবাশ্ম ফসিল। প্রারুৃতিক উপাষে প্রস্তরের অত্যন্তরে 
সংবক্ষিত প্রাচীণ কালের উদ্দিধ ও প্রাণীর দেহাবশেষ ব 
চিহুকে জীখাশ্ম বলা হয। জীখাশ্ম নাণ। প্রক্ষিষায 
সংরক্ষিত হয় এবং তধম্সসাবে উহাব মুল উপাদানের 
পরিবওন ঘটিতে পাবে। জীবাশকে কথেক তাগে ভাগ 
করা যাষ। 

১, কোমল অংশ ( লোম, চর্ম, মাম ইত্যাদি) সহ 
ংরর্শিত পুর্ণ জীবাশু _ যেখন সাউবোরঘার তুন্দ্রায় প্রা্প 

অতিকাম তম্তী বা ম্যামথের জীবাশ ২. আীবদেছের 
কঠিন অংশের অপরিণঠিন্ জীবাশ্ম - বিঠক ও শামুক 
জাঠীঘ কিছু জীবাখ এই প্রকাৰ ৩. প্রস্পী ই 
'অবস্থাথ প্রাপূ জীবাম _ ইহাতে জীব দেহের মুন উপাদান- 
গুলি নানা প্রককীৰ খনিলদ্রপ্য দ্বারা প্রচ্িগ্থাপিত হয়, 
প্রস্তবীভূ ৩ বৃক্ষকা ৭ উহাধ উদাহরণ । উচ্ছিধর অঙ্গাবীভূত 
জীবাশও এই জালীয়। ইহা ছাড়া জাবদেছেব খদ্রণ ও 
ছাঁচ, প্রাণীর পুধীষ, ভুন্গাবশেষ, পাখের ছাপ এব" উহাদের 
অবস্থি তর অন্য প্রকার পপোক্ছ চিহ্চাদি ও ঘাবাশ্ম | 

মৃত জীবের দেঠে কঠিন অ.শ লা থাকিলে এব, এ 
কঠিন অ.শ স্বর অবক্ষেপ দ্বারা আবৃত না হইলে উই 
সাধারণতঃ জীবাশ্মবপে স"রশ্ষিত হইতে পারে না। ভৃবিছ্যা 
ও জীখবিগ্| সংক্রান্ত বু বিষয়ে জ্ঞানশাভের উপক নণ 
হিসাবে জীবাশ্ম অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ। ডাবউইনের বিবওন- 
বাদ জীবাশু ছ্বাবা প্রাম সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। 
জীবাশ্ম হহতে পাপ] প্রকার লুপ প্রা ৭ উদ্ছিদসঙ্গন্দীম 
জ্ঞান লাভ হ্য। পালশপিক শিশাণ শ্তপবিহ্য(স, বিভিন্ন 
স্তবের উত্পন্নিকাণ এবং বিঙিন্ন অঞশে শিপাস্তরুপির 
সমসাময়িকত] নির্ধে জীবাশ্সের বাবহার পরিহার্ধ। 
জীবাশ্বকপে সংরক্ষি» প্রাণী বা উদ্দিদের নানা প্রকার 
বৈশিষ্ট্য পর্ধাণো্চনা করিলে পুরাকাপের ভূ সংস্থান ও 
জলবাধু নির্ণয় কণা যায়। পৃথিবী ভূতান্বিক ইতিহাম 
রচনায় জীবাশ্মেব দান গুভৃত। 

চিওবগ্রন সেন 

জীমুতবাহন গ্রসিদ্থ বাও।লী স্থৃতিকার। গ্রস্থের পরি শিষ্টে 
তাহাকে পারিভধ্রীয় যহামহোপাধ্যায় বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে । ব্যবঙ্াপ্স-মাতৃকার তিণি “পারিভ্র-কুলোষ্ভব? 
বিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন । “পা অঞ্চলকে তাহার 
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জঅলজিক্যাল সার্ভে অফ ইত্ডিয়া 

জন্মস্থান মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । তাঁহার 
আবিভাঁবকাল ১১শ হইতে ১৬শ শতকের মধ্যে নিদিষ 
হইযা থাকে । মহামভোপাধ্যায় কানের মতে আনুমানিক 
১০৯০ হইত্ডে ১১৩০ গ্রষ্টাব্দের মধ্যে তাহার গ্রন্থসমূহ 
রচিত হইগাছিল। 

এ পর্যন্ত জীমৃতবাহনের তিনটি গ্রন্থ পাওয়। গিয়াছে । 
প্রথম গ্রন্থ কাপবিবেক। ইহাতে বিভিন্ন ধমানষ্ঠানের 
কাল নিৰপণ কন! হইয়াছে। গ্রন্থটিতে লেখকের মীমাংসা 
ও জ্যোত্ষশাস্ত্রে গভীব আনের পরিচয় পাওয়া যায়। 
জীমৃততবাহনেধ খহ পূর্বহ্রীর নামোজেখ থাকায় গ্রন্থটি 
এঠিহামিক দুিকোণ হইনে মুসাবান। খিতীয গৃস্থ 
ব্াযবহাণ মাতকা। ব্যবহার বা মামলা -সাক্রাস্থ প্রাথমিক 
বিষ্য়গুপির পরিচষ গুদ ।নই গ্রঞ্থটিব উদ্দেশ । ইহার অপর 
নাম ন্যাধরতুমাতকা বান্াযমাতৃকা | নাপদ, কাত্য।যন ও 
বৃম্পর্ন মহ ইহাতে মোট কুডি জন ম্মতিকাবেখ নাম 
উল্লিখিত হইথাছে | জীন বাহন বচিঠ গন্থ গুলির মধ্য 
সবাপেক্ষা টউলেখামাগ্য 'দায়ঙাগ? | ইহাকে শির 
গ্রস্থেব মংশবিহ্ষে বলিবা মনে কবা হয। দাষ বা 
উদ্রাধিকাধেব বিভাগ স'থান্তথ সমল্লাবশীর মীমা সা 
করিযা গ্রন্থটি এক অসাধারণ মশাদা 8৭5 হহযাছে। 
জীমৃতবাঙ্গন [থলের ছি 5 উদ্জবাধিকাব পু কান 
৪ সম্পাদিত বর্ম নিখখমত না £5ে৪ তাহা সিদ্ধ বপিরা 
এচণ করাব পীর্তর প্রচলন করবেন । বা দেশে 

উপ্তকাশিকার বিদখে যাবতীখ গ্রাশ্রণ সমাধান কবিতে 
পায়ভাগহ ছিপ মখা নিখাম ৯ | ভাব ওর "ন্তান্ত প্রদেশে 

প্রচলিত মিতাক্ষপা প্রতিপাধি ১ বিধানে সহিঠ এীব 
মণপাথক্য ও সিখান্ছের স্বকীয়তা গ্রঙ্গটকে বৈশিষ্ট।পুণ 
করিয়! তুশিয়াছে | অগ্থান্থ গ্রস্থেখ মত এই মৌলিক চিন্তা 
সম্পন্ন গ্রন্থটতে গ্কায় ৭ মীমা সা সহ বিভিন্ন ঢুবহ শাস্ত্রে 
জীমৃতবাহনের পাধিত্োেব প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

বিষষপস্ত বিচাব ও গ্রন্থন! দেখিয়া মনে হয় “কাণবিনেক' 
জীমুএবাহনের প্রথম রচপা। ভাহার ব্যব্হাব ম।তকাকে 
দায়ভাগ গ্রন্থের মুখবন্ধ হিসাবে বিবেচনা করা চলে। 
দাযভাগ গ্রন্থে মব্যে খণদানণ বা খণসমশ্তাৰ উপব গ্রন্থ 
রচনার ইচ্ছার আভাস পাওয়া! যাস, কিন্তু মনে হয় শেষ 
পর্ধন্ত সে ইচ্ছা বাস্তবে বূপায়িত কর! জীমৃতবাহনের পক্ষে 
সম্ভব হয় পাই। 

সুব্রত সেন 

জুঅলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া ভারতীয় প্রাণী- 
বিষ্া-সমীক্ষা বিভাগ | ইত্ডিয়ান মিউজিয়ামের তদানীস্তন 



অলজিক্যাল সার্ভে অফ ইতডিয়া 
অধ্যক্ষ নেলসন আনাগ্ডেল এব ভগ্যোগে ভারঙ৩ সরকার 

১৯১৬ খ্রীষ্টাক্ষের ১ জুশাই তারিখে এই বিভাগ 
স্বাপন করেন। আনাঞ্ডেশ হহার প্রথম অধিকতা 
নিষুক্ত হন। সে সময়ে এই প্রত্ানে মাহ ৪ জন 
বিজ্ঞানী ও কতিপয সহকারী ঠিপেন। বর্তমানে এই 
বিভাগে ধিশিন্ন শাখায় ৫৮ জন বিজ্ঞাপী ও ১০৮ জন 
সহকারী কাজ কবিতেছেন। বিভাগেণ অধিকতা 
ভারত সরকারের প্রাণীবিধ্যক উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ 
কৰরেন। 

প্রাণাপিদ্ভার গবেধণা এই খিভাগের প্রধান কাধ । 
তাহ ছা] সারা ভাবতে বিঙিন্ন প্রাণীর সমীক্ষাণ ছ্বাণ! 
গ্রাণীফুণ ( ফনা, গি01)7 ) এব পরিচিতি গডিযা তোলা 

জন নিদর্শন ( স্পেসিমেন ) স গ্রহ, বিভিন্ন প্রাণীর ইকনজি 
বা বাঞ্ুসগ্বান,। আচরণ, বসতি, জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি 
সদ তথ]াগুবদ্ধান, আরতের জাহীয় প্রাণাস,গ্রহেব 
ংধঙ্গণ ৪ ৩বাধপান, নূন প্রাণী মনাঝকরণ, প্রাণী 

সন্বপ্ধে জাতন্য তথ্য দান, উত্িবশ মিউজিবামের প্রাণ 
প্রদশনীর তবাধধান এবং প্রামাণক গবেষণা-পা্কা 
৪ গ্রঙ্থের প্রবাশনও এই বিভাগের কাধতালিকার 
অপ্ত5* | সম্প্রাত পাণীর বিধিসম্ম ত শ্রেখাবিভাগ ও 
পশুচম স বুক্ষণ বিদ্যা (ঢালসিডাসি ) সন্বক্দে শিক্ষাদানের 
ধাণস্থাও কণা হহখাছে। 

ণহ বিঙাগেণ প্রনথ্যান বাশি কিকাভাব অবখ্িত। 
প্রাণীুণ স্ধ বৈজ্ঞানিক ৩৭) & গানীৰ শিদশন স গ্রহের 
জগ্া ব“্মানে যখাকফমে দেবাহন, পানা, শিণ, জবশপুব, 
মাদাজ, পুনা ণ যোধপুবে ৭১ আঞ্চলিক শাখা আছে। 
হঠার তব্বাববাণে দাতীম প্রাণ্মতগ্রতহ প্রা ৭ পম্ছ 
প্রাণ্ব নিশন » বর্দিত হইয়াছে ১ ধঙমানে এখানে প্রা 
১২৫০০ জাঙকপের (চাহপ ) শিধশন সগৃহীত আছে। 
এই বিভাগেব গ্রন্থাগারটি গবেষণার কাধে অশান্ত মূলাবান, 
এখানে ৩৫০০৭ এরও অর্ধিক পুষ্ঠহ আছে এব প্রা 
৭০০ সামথিক পর্িক] নিয়মি * গৃহীত হয। এই খিতাগ 
(বেকড়স? ও খেমোধার্প অক দি জং 1জিক্যাণ সাতে অ+ 
ইপ্ডিয়া” (পুধনাম “মেমোয়াগ অক দি হণ্ডিয়ান মিউজিয়াম?) 
নামক দুইটি সামধিক গবেষণা-পত্জিকা প্রকাশ করবা 
থাকে। ভারতীষ প্রাণীবুলের পরিচিতি সম্বন্ধে ফণা অধ 

ব্রিটিশ ইত্ডিযা, নামে যে গ্রন্থাবলী পু্ব লণ্ডন হইতে 
প্রকাশিত হইত, ভারত স্বাধীন হওয়াৰ পর্ণ হইতে তাহ। 
ফেনা অফ ইণ্ডিযা, নামে এই বিভাগ কতক প্রকাশিত 

হুইতেছে। 
বিঙ্ময় গ্গান 

জু জুহন 

জু-জুগুন্ুঃ জিউ-জিওন্, জুদেো। জাপানী মন্রবিদ্ঞ[ | 
অধিকতর শক্চিশাপী প্রতিদন্বীৰ আঞ্মণ হইতে বক্ষ 
পাইবার উদ্দেশে প্রধাণ৩ঃ আম্মপগ মুলক কৌশপকে 
আক্রমণান্সক্ষ ৬পায়ে পধবসিত করিযা বিপক্ষকে পধুিশ্ঠ 
করাই ইহার মূল পীিি। চাঁন দেশের লামা সন্াশীগণ 
দন্র/দলের আক্রমণ হইতে শুধু হাু৩ গল পাইবাব উশাধ 
হিসাবে বিদ্ভাটির মূলনীতি উদ্ভাবন করিখাছিলেন খপিখা 
প্রমিথি 'আছে। পরে ১৭শ শতকে জাপানে নীত হইযা 
'হথাকার ধোকপধ্চদার সাহবাভগণ কর্তৃক ইহার উন্ননঃ 
সাধিত হম এব" নিহু গোঠির মব্যে লহ এ তবখসর ধরিয়] 
ভাহাব। বিগ্ঠাটি গোপন পাখে | উনধি শশহভাবীব শেখাবে 
থা গ্রচেষ্টাণ জাপানের সবজনের অগ্রশীন্নীয় গিগ্ঠা হিসাবে 
ইহা উন্যুপ হয। দেঠের পিডিন লা), শিপ।, অস্থি 
প্র্তিণ দ্ববপ স স্থানগুলি সন্বদ্ধে উদয়বপে জানার্জন 
কিয়া পন্ষণী ( পক্স আয হকস ১৯ আগা (খোজ) 
ইতঙ্যাদ্রি সাহায্যে ব্পিশধেব সেই ছুর্বাৰ স্থান গুপিকে 
নিপাডিত করিণা নি কাল লাগানা হইল ক্দ্যাটির 
মূশ কৌশ্ল। ইহার কঙকণ্ডলি প্যাচ তমনই হারাম 
থে সেঞলির প্রধোগ সন্ধে খেই সাবণান গা আবশাক 

এবং এহ সকণপ প্যাক গযোগের ঘৰ প্রঠিদন্দী আহত 
হইলে তাহার সুস্থতা বিপ্বানেব জন্য “বুয়াধ শামে আব 
একটি কৌশন প্রযোগ করিতে হয। এই কৌ্পটও 
৪শাদ এলগণের শিক্ষীব বিদয়। ভিঞ্রাবা কানে ভু 
জুৎশ্ব ব কষেবটি শন্ন কৌশল উদ্ভাদপ কবেন এবং 
সন্সাবাক্শের শিক্ষার ম্বিবাব জগ জাপানের টোকি৪ 

নগরে ১৮৮২ খাহাফে কোডোকান (0৭০?) জুদো 

বছ্ায় হ্াপন কবেন। ইচাই এখন আজো শিক্ষার 
কেন্গু। কানো বু প্রুবতিত ৬৩ জাধা পামে পরিচিত 
হইত আরম্ত কবে। 

রুশ জাপান হদ্ধে (১৯০৪ শ্রী) ম্ব্রকাষ জাপ'শী 
সৈন্যদের হানা&]তি শডাহ এব কৌশপ পঙ্গা করিষা 
অগ্ুপন্ধানেন্র ফলে বিদেশগণ বিগ্বাটিব প্রতি আহই হন 
এন এ*শঃ হগরোপ ও আমেোবকার বিতিন্র দেশে ইহার 
প্রবত্ন হয়। ববীন্ত্রনা ঠাকুর ১৯০৬ খ্রঞ্ঘ মে একডন 
জাপানী জু-জুতন্বিদিকে তাহাব শাঙ্গিনিকেতন আশ্রমে 
ঠি,ক্ত কবিষা ভারঙব্ধে বিদ্যাটিব গুসাবের ডেষ্টা করেন। 
ইহার পবে9 (১৯২৮-২৭ শ্বী) তিনি মাব একবাণ তাহার 
বিষ্যালযে জাপাণী শিক্ষক শিঘুপ্ত করিবাছিলেন। বলার 
জমিদার নরেন্্রনাবাঘণ রায়চৌধুরী ও মখমনপি হের (এও 
গাছ।) জমিদার জগংকিশোর অংচাধ চৌধুবী9 জাপানী 
শিক্ষক শিযুক্ত করিয়া পৃব বঙ্গে বি্াটি চালু করিবাধ চেষ্টা 
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জুট টেকনলঙজি 

করেন। পুণিনবিহাবী দাস "অনুশীলন সমিতি'র মাধামে 
অশ্রকপ চেষ্টা করিযাছিলেন। এই বিষ্যাষ ভারঙবাসীদের 
মধো মনোমোহন দেব প্রথম জাপানী ডিপ্লোমা! পাঙের 
অধিকারী হন। মনোমোহন সহ অন্তান্ত উৎসাহী ব্যক্তি 
এবং কষেকজন জাপানী বিশেষজ্ঞদের চেষ্টা সন্বেণ ইহ 
কলিকাতা তথা বঙ্গ দেশে পোকপ্রিম হয পাই। 

ঘ বাংলা বাণী, জন্মাষ্টমী সংখা, ঢাকা, ১৩৩৯ বঙ্গান্খ। 
মনোমোহন দেব, থজউ-জিত্ কৌশল” হানাকী, 
মাঘ ১৩৪৯ বঙ্গান্, পুলিনবিহাবধী দাস, আশ্মবক্ষায 
লাঠি ও মুগুতস্থ * শচীন মঙ্গুমদাব, যুযুত্থ ও আহ্মবক্ষা, 
এলাহাবাদ, ১৯৩৫ ১ ১. ১ 05৮০171১115 1108 16৮ 

13001 01 711-11/58, 1,0150075 [1939 7]. 

ঈখব বন 

জুট টেকনলঙ্জি পাটশিল্প দ্র 

জুতা পোশাক-পাপিচ্ছদ ওর 

জুনাগড় ওজবাতের রাজকোট বিভাগের অগ্চগত 
নেলী, তালক € শহব। নেপাটি ২৯০১৪ হইতে ২১০৫৩ 
উত্তর ৪ ৭১০৫ হইতে ৬৯০১৯ পৃবে অবস্থিত। আঘতন 
১০৪২ বর্গ কিশোমিটার (৪১৬৮ বর্গ মা5শ)। 
এখানকার একমাব উষ্টঠ্মি গিএনাপ্বে পাবতা অঞ্চল 
(গিবশার দ্)। এই জেপাব প্রধান নদী ভাদাব ৪ 

সর্ব তী। ভাদার হইতে জলসেঠের বাবস্থা করা হইখাছে। 
সরন্বতী নাকে অত্যন্ত পবিত্র বলিথা গণা কবা হুয। স্রাবা 
ভারতের মধো কেবলমাদ। এই জেলাৰ অন্ত» গিব 
খপগুমিতেই বন্যসি'হেব বাস । 

জলনাঘু বেশ স্বাস্থ্যকর । গিধনারের উচ্চভুমি ছাড়া 
আর সখজামগাব এগ্িলেব শুরু হইতে জুলাই-এর মাঝা- 

মাঝি পধন্ত খুব গরম হখ। উদ্ত। এপ্রিপে ৪৬০ সেন্টিগ্রেড 
এবং ভিধেম্বরে ১৭০ সেষ্টগ্রেছ পথস্থ হঘ। খাৎসরিক 
বুদ্রিপাতি ১০০ মিশিমিটাব (৪০ ইঞ্চি) হইতে ১২৫ 
মিলিমিটার (৫০ ইঞ্চি )। 

পূর্বে জুনাগভ চৌদাসামা (01000957108) উপঙ্গাতি- 
দের অধীনে একটি বাঞ্পুত বাছা ছিল। ৮৭৫ গ্রীষ্টাবে 
গিরনার শহরের নিকট ইহার রাজধানী স্থাপিঙ হয়। 
১৪৭২ থ্রীষ্ঠাধে গুদপাতের স্থপতান মানু এই গাজ্য 
অধিকাপ করিয়। দুর্গ নির্মাণ করিয়। পূব বাজধানীকে 
সরক্ষিত করেন এবং ইহার নাম মুল্তধ্ানাদ পাখেন। 
১৮৯৭ শ্রীহ্টান্ষে জুনাগডের শাননকতা ররিটিশের সহিত 
শঙাধাণে আবদ্ধ হণ ও ইহ] একটি স্বাধীন কপ? বাজ্যে 

৫৩২ 

ঈুভেনাইপ কোর্ট 

পরিণত হয। ১৯৪৮ গ্রীষ্টাঝে ইহ1 ভাবতের অগ্তভু্ত 
হয় এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টা্ষে পান্য সগঠনের ফলে ইহা জুনাগড় 
জেল নামে অভিহিত হয়। শাসনব্যবস্থার মুবিধার জন্য 

জেলাটিকে ৮টি মহকুমা এবং ৮টি তালুকে ভাগ কণা 
হইয়াছে। 

পোকম-খা ১২৪৫৬৪৩ (১৯৬১ শ্রী )) 'ওমধো ৬৩৮২৯৬ 

জন পুর্বধ ও ৬০৭৩৪৭ জন খীশোক | গুধান ৬: কৃষি) পঙ্- 
পালন ও অন্ঠান্ত বুন্তির পাবা লোকে জীবিকানিবাহ করে। 
ভূমি বেশ উবর। দাক্সণাতোর বিশ্তুণ কমমুন্তিকা 
অঞ্চলের ঈধ্যে হই] অনস্থিত। খাগ্ঠশশ্তের মধ্যে জোথার 
ও বাজরাহ প্রধান । এখানে প্রচুব পর্বিযাণণ কলা জন্মে । 

ছুণাগডের বন্দরপ্চশি্ মধ্যে ভেরাবশ ও পোরপন্দৰ 
গ্রধাণ। ধশনীন শ্বানের মধো গিরনাণ পঙত ও সোমনাথের 
মনির উল্লেখযোগ্য | গুপুপ্রথাগ ৭ প্রজাপণ বন ছুহটি 
তীর্থস্থান । 

তভেশাব গধাণ শহণ গ্রনাগড। ইহ] গিবনাব পর 5 

৪ দাণাব পবণ্রে পাদদেশে ২১০৩১ তন্ব ৪ ৭52৩৬ 
পরে অবন্থিত। খাণকেোট হহতে ভাব ঘর ৩ কি 
মিচাণ («৭ নাল )। খান*ন ১৮ ধগ কিপোম্তাৰ 
(৭২ বগমাহশ)। ০তোকমথ্যা 3৪ ৎনীপ তত (১৯১১ 

শ্রী), এআজধো পবন ৩৮৮প৫ ৭ পক ৩৫৭১৩ । 
জ্রনাগত্ড ণথ প্রাচীন দ*নাধ ফান সাত, উ খববো 

বাঁ প্রাচীন ছুশেব পবিঘাব শিবতবগী সক খে হাগব 
খ$ গুহা পশিপন। হহাদের মলে শহাবুল। ০গপ-শে 

খাপ্রাখোধিণা নাশক হাম পশী 5৮ খমোগা | এককাশে 
ইহা ২৩ সতপা-বিশি্ই বৌগবিহার ডিশ । ৩পবকোছে 
চৌদানামা শাসনের আমলে ানণঘি* অপজণ কাংকাথ 
বিশিত ৬টি স্তঞ্জেব উপণ স্কাপঙ অশিন্দ নেহি ত পক 
এব প্রকোষ্ঠ -ম১ একটি ছি হুশ গৃহ সবিশেষ উল্খষোগ্য | 
পরখাটি সম্পূৰ প্রস্তর খণন করিযা শাসিত ও অত্যন্ত 
শরক্ষিত ছিপ । উপবকৌো ও £হতে কিছদুবে হুলভান 

মাখুদ করুক নিমিও মমঞ্জি। অনান্থ৩ত। পথধতী কাপের 
রচিত বন্ধ সৌব দুণাগডেব শরণ করিখাছে। 
1180 1111)0701 03226066101 11100, ৬০], 1৬, 

0%6014, 1903: 05017516501 11116. 1961, 11701 

1201৮128101) 14016, 1)5]1)1, 1962 

বৃম।গুপ্ত 

জুভেনাইল কোট শিশ্ত অপরাধ « 

জয়া খেল! স'ম্বৃত ভাষায় জুমা খেপা দত নামে 
পারচিত। পণ রাখিয়! অক্ষ (প।শা), চম পট্রিকা। হস্তীদন্ত- 



জুয়া খেল! 

নিমিত গুটি প্রস্ততি প্রাণহীন বন্ত ছার! প্রতিযোগিতা- 
মূলক খেপাকে দাত বলে। কুকুট, পারাবত) মেষ, মহিষ, 
বুদ, ঘোটক প্রন্ভতি প্রাণী দ্বারা প্রতিযোগিহাষূলক খেলা 
অথবা পাজি বাখিধ। কুস্তিগিরদেব খেলাকে বলা হয় 
সমাহবধয় (নন্থুতি, ৯২২৩১ নারধখুতি, ২৯১)। দাতের 
প্রতিশর্খ অক্ষণতী, কৈছব, পণ, দেবন। ভারতবর্ষে 
অতি প্রাচীন কাল হইতে দুয়া থেল। চশিখা আমিতেছে। 
খগ্বেদন-হিভার অন্গন্ুক্তে (১০1৩৪ ) দেখ! মায়, জনৈক 
হ্ুমাঙী (কি তব) সবনাশ! পাশা দ্বাণা খেপিসা সর্বদ্বহীন 
অবস্থাথ পিতা মাহা পঞ্টী ছারা পবিন্যন্ত হইয়া অন্ন ও 
বাসস্বাণের অভাবে ছুদশাব চরম পীমায় উপনীত হইঈমাছে । 
খগৃবেদে 1 ১1৫১1৯১ ১০।৪১1৯ এব” ১০৪৩৫ মঞ্ছে অক্ষক্লীডাপ্ন 
উনেখ দেখিতে পা্যা যাণ। আঅথববেদের ৪1১৫ এবং 
৪1৩৮ মঞ্জে অঙ্গএীভ1 ছারা সোগাগালাছের কথ! জান! 
যায়। শুক যণ্ুবেদেণ বাজসনেয়ী সংহি গা (৩০1১৮) 
পুখণমেধ যন্ডে উপকপ্িশ বু পশ্খব মধো অঞ্ষরাজেব পি- 
খবকপ কিতব (হ্ুুদাতী ) নিগি্ হইয়াছে । পাজন্থয যণ্ডে 
সভ্যাগ্সিগপনণের অগ*ম আঙ্গীয কাছ হইতেছে যজমান 

কতক প্রদ* গাভী পশ পাখধা খহিকগণ কক দ্াতত্রী ছার 
অগটঠান। (শঠপব্াঙণ। ছিতীয় কাণ্ড )। পৰবৰতী কাছে 
দ্য প্রাতপদা।( কপলক্ষে জুখা খেলার বাবস্থা শানে 

উন্না্ 5 হহযাছে | কাটিক মাসেব শুক্লা প্রতিপদ তিথির 
লাম দু 5 ৫তিপ্দ | প্রশিদ্ধি মাছে এ দিনে পাশ! 
খেশিটা পাবতী শ করকে জগ করিাছলেন। তাত একক 

সবটা আর পাবহী অব এশ্বদেল অধিকাণিবা (বখনন্বন, 
[িখি৩৭ বাঠম্পাত।বত বন )। নগরাা € মহাবাপ 
যুধি্িবের কাহিনীর মপা দিয়া মহাভাবতে প্াতক্রীডার 
বিষদখ পরিখতির বিববণ দেওয়া হইয়াছে । ওবেস্বতি- 
শাপ্রকাগণ ভষা খেলা সখখণ বা হহা সম্পৃশকপে বজশেব 
সম্পকে সপে একমত নহেন। 

মনত (না২২১ ২৬) রাশি ছারা দ্যুত এবং 
সমাহথখকে আম্পরবপে নিষিদ্ধকবণেব পর্ষে অভিমত 
প্রকাশ করিষাছেণ। জুষা খেলা প্রতাক্ষ চৌব, ইহা] রাষ্ট্র 
নাশেব কারণ | আ্ুতবাৎ যাহাবা শিকজে জুখা খেলে 
বা অপরকে উহ] খোলবার এঞ্ররোচনা দেয় বরা 
তাহাদিগকে কঠোর শাবীরিক "পণ্ড প্রদান কবিবেন। তিনি 
কিতবগণকে সণগর হঠতে নিবাধিত কাঁরবেন কাএণ 
ইহাবা সদাচারণি্ নাগপিকগণকে প্রবঞ্চনা দ্বাৰা নানা- 
ভাবে বিপন্ন করিয়া থাকে । যেখানে কোনও প্রতাবণাপ্ন 
প্রশ্ন ওঠে না এদপ আনপ্দোখসবেও জ্ঞানী বাক্তিবা কথনও 

জুয়া খেপায় যোগ দিবেন পা। নারদস্মতির মতে (১৯৮) 
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রাদার প্রাপ্য কর প্রদাণ করিয়া ভদীয়-লিয়গণে 
সভিকাপিষ্ঠিত প্রকাশ্যস্থানে দ্বাতকন্রীডা চলিতে পারে। 
ভ্মা খেণা দ্বাণা চোর ধরিবার শ্বিবা হয় এবং খাজকোধ 

কর ছাণা বধিত হয় বপিয়া যাচ্ছবন্যা পাজনিষঙ্গণে নগরেনু 
কেন্্রম্বলে হুয়া খেলার ব্যবস্থা 'অতমোদন করিষাছেন 
( যাজ্ঞবদ্যন্মাতি) ২২৩০ )। 

দ্যৃতক্রীডাপ 'অধ্যক্ষেণ গাম আসিঠিক?। শভিকের 
কাধ হঠত্েছে দাত সভাষ থেপিবার সাজপরগ্াম জোগার 
করিয়া বাথা, গোলমাল ম্টানো, পশেরু টাকা আদায় ও 
উহা বণ্টন বাবস্থা । 

বঙমানে প্রধান হঃ ঘোডদোৌডে বনজ রাখিয়া জুয়া খেশা 
হইযাথ।কে। পুষ্টিপাহ, মোনা) প্ুপা এ অন্ঠান্য দর) দিও 
এখং শেবাবের বাজারদরের গঠা-নামার পর ঘে খেলা 
হয় তাভাকে ফাটুকা ব্শা ভষ। অনেক সময়ে ইতাও 
ভ্ণা খেলা পর্ধাঘে গিষ! দডাষ বলিয়া ইহার নিবন্ধণ কলে 
'মাইণের বিধি আছে। বহমান কালে পথিবাব প্রায় 
সক দেশে তাস ও অন্যান্য যন্ধাদিব সাহাযো গেম- মক 
চান্স নামে যে খেলাট বিশেষ জনপ্রিগ তাহার ভষা 
খেলা। 

হি বন্থ পণ « নে 

জুরিপ্রথা ধৌনদারি মবদমী জুবিব সাহাঘো বিচাবের 
যে পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচাশত আছে ভহাহাতে 

জনপাধারুণেব মধ্য হইতে গৃহীত কতিপক্ষ বাঞি বাজনিঘুক্তা 
বিচাক পাজজেব সাহত সংগ্রিষ্ট খাকেশ। এই কতিপয 

ব্য্িকে সমষ্টিগ তভ।বে জুখি বলাহম। এই জুংখ এব গজ 
হয়! গঠি ৩ বিচারপবিষদ টি.বিউনাপ (সেশন) আদালতে 

।বৃচাম অথাৎ কতকগুলি গুরুতর অপবাষে অভিযুক্ত 
অপখাধীর খিগার করিয়া]! থাকেন। সাক্ষ্প্রথাণ এবং 
জজের বঞ্বা শুনিমা ছবি অভিযুক ব্যক্ছি অপরাধী কি 
নিবপবাধ সে বিষয়ে মতামত দেল। জজ আইন ঘটিত 
প্রশ্নের মীশাজা কবেন এবং তথা-প্রমাণ সঙ্গ-ঘ। ছুরির 
(সদান্ত অগসারে অপবাধীর দগ বিধান বা হভিদান কবিন। 
থাকেন। তথ্য-প্রমাণ সম্পর্কে জুখিব বাক্)ই চুডান্ত- 
ইহাই জুরি বিচাপেব মুল কণা। তবে ক্ষেরবিশেষে 
ইহাদ বাডিক্রম অছে। 

জুরি বিচাবের এই প্রথা ব্রিটিশ আমলেই ভারতবর্ষে 
প্রথম প্রচলিত হয়। প্রাচীন ভাতে ঠিক অনবূপ কোনও 
প্রথা ছিল বণিয়া জানা যায় না| বাজা স্বযং 'কাপবিনির্য়? 
অর্থ বিচার করিতে না পাখিলে খেই কাষেব জনা জনৈক 
ব্রাহ্মণ নিধুক্ত কবিখেন এবং সেই ব্রাঙ্ষণ তিন জন সভ্য 
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দ্বারা পবিবৃঠ হইয়া! খিচার কবিবেন (মন্থ ৮1১০ )। 
ইহাকে কিন্তু আধুনিক অথে ঠিক জুির বিচার বল! 
চলে না। বব্চ এ তিন জন সত্য মাত্র পরামশধাতা 
বা সহায়ক (যাহাদিগকে আমবা এখন আসেসপার 
বশিগ্তা জ।ন ) ছিলেন খলিষা মনে করা যাইতে পাবে। 
কৌটণীয় অর্থশান্দে শীমাবিবাধ সম্গন্ধে বলা হইবাছে 
যে, ক্েববিবাধ গ্রথমবুদ্জেবা মীমাণমা। কবিবেন, যে পক্ষে 
বছঙর ( অর্থা মেজবিট ) হইবে সেই পক্ষেই জয় 
হইবে (৩1৬।১১)। পবেও আছে সমণ্ত বিবাদই সামন্ত বা 
গ্রতিবেশদেণ গ্ত্যষ বা প্রমাণ স।পেক্ (৩1৬।৬১)। গ্রাম- 
বৃদ্ধের এই বিচার বা প্রত্যবকেই পরম্পরাগত প্রাচীণ 
ভাঞতবধে প্রচলিত গ্রামপঞ্চ।খেতেব নিচাবেৰ মুশ ৰা! 

যাহতে পারে । জরি বিচাও প্রাটীণ কালে প্রত্বেশাদের 
প্র/যের উপরেহ নশিভব কাব । স্থাণীয লোকেদের 

মণ যাহাবা আভয়োগের বিধষয অবগত থাকিতেন 
ভাহারাহ জুধি নি, হইত্েশ। 

ভ্বরি বিচাধের বিশেদ পঙ্গতির ভ্রমোষ্ভৰ হশাতেই 
হহয়যাপ। তথা হইঠে আমেরিকা ভারতবর্ষ প্রতি 

অন্ত দ্বেশে বিস্তার লাশ কে। বিদেশাষ নবম্যান 
রাজাপ। হ প্যাধধের আহণ কাগন বা দেশাচাব অণগত শ1 
থাকায় দ্েশাকশপের লোকদেব তলব করিখ| ও হশদ' 
কাহযা ভাহাদ্রে নিকট হহতে দেশাচার জানিখা 

লইতেন | কানও তথয সঙ্গে অনুসন্ধান আবশক 

হইনেও ঠাহাব। স্থাণীঘ পোকেদেব লাহাযা গ্রহণ করিণ্নে। 
ইহ হহত১হ ভশ্যাণ্ডে জি বিচাবের সহপাঠ, হয়। 
দেশাচাণ বা তখা অবগত আছেন এহরূপ হ্থানীয ১২ 

জন লোক লইথা জুরি গঠিত হহত। বাঙজাজ্ঞার যে ভুরি 
বিচারের স্পাই তাহাহ কাপক্রমে গাঁজনিযুক্ত রাজভুস্ট- 
বিধানপ্রণোদি ৩ বিচারকের অগ্ঠায় বিচারের বিকুদ্ধে গুছা- 
সাধারণের বযন্বরূপ হহ্য। ভাহাদের এক মৌলিক এবং 
€% হপূর্ণ অধিকার বলিয়া শ্বাকৃত হইগাছিল। বিবাদ 
বিষএক কোণ প্রশ্ন, কি দেওয়ানি কি যৌঞ্ধারি, 
উপস্থিত হহপে আমাদের নিজ সমাদের এব সমশ্রেণার 
সত)খাধী প্রথানেরা তাহার বিচার করিবেন, নোকসাধারণ 
এহ দাৰ উপস্থিত কৰবিত। 

ঈন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি আমলে কোম্পানির চাঞুরিযা 
৪ জন্যান্য ব্রিটিশ প্রজা বিচারের জন্য ১৭২৬ গ্রাষ্টাবে 
কলিকাতায় মেযরের আদালত নামে এক আদালত হাপিত 
হইয়াছিগপ। সেই মেয়র আর্দাশতের বিচারেই জুরি প্রথা 
ভারতখধষে সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। ১৭৭৪ খ্রা্রান্দে 
কণিকাতার স্থপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্িত হইলে সেখানেও জুরি 
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বিচাব গ্রচপিঙ হইযাছিণ। ভ্রিরি বিচার অবশ্য ফৌজপারি 
মকদ্দমাতেই আব ছিল। পরে েম্বাই ও মাদ্রাজ 
শহবে জুরি বিচার প্রবতিত হয়। ১৮৬১ শ্রীষ্টাবে 
কলিকাতা, বোগ্বাই ৭ মাধ্রাঞ্জ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হহলে 
হাংকোটেব সেশনের বিচার জুবিগণের সাহাযোই হইবে 
এহবূপ বিধান কণা হয়। এ বখ্সরেই ফৌজদারি 
কাখবিধি খিক আইনে মধ্চখলে প্রথম জুরিপ্রথা 
প্রবতিত হহ্যাছিল। গভশমেন্ট স্বান কাশ বিবেটন। 
করিয়া মফঃশ্ল আদ।পতে জুবিপ্রথা প্রথতন করিতে 
পাঁপবেন, আহণে এই কথা হিল। পরবঞী ফৌজদারি 
কাখবিধি খিম্যক ্মাহন গরশিতেও অনুরূপ বিধান কণা হয়। 
এই ক্ষমতার বশে গঙনমেপ্ট ভারওবষের গাণা প্রদেশে 
(সব নহে) গ্রাব [বচাব প্রধরিত কদেশ। বাংলা ধেশেই 
জুরি বিচার বিশেষ প্রাধান্ত এাভ করে। জ্ববিপ্রথা 
প্রবতনের প্রাথ একশন» বৎসর পবে (১৭৫৮ খা) ভাগতীঘ 
আইন কমিশন ভার ওঙবনদে ভ্বারঞ্রণা সাখকতা খাও কে 
শাহ) পরন্ধ বু শেখে এহ প্রথার মগব বহার হহযাছে 

একপ মন্তব্য প্রকাশ কারণা গ্রাপি বিচান ঠালদা দিখাণ 
হ্পাগিশ করিয়াছেন । পালে মলের প্রান অবত্হ জবার 
(বিচাথ তাশয়া পেওয়া হতখাছে। চকবযাথ ৩নটি 

প্রেস্ডেশি শহব ১ কশিকা ঠা, বোশ্বাহ 9 মাদাজে 
হাহকোটের সেশনের বিচাবে জার ৭ এখনও £ঠচালত 
াছে |! এ [লট শহরে পিটি সেশন আধা তেও কোনও 
কোনও 'অপগাধের ক্ষেত্রে গু বিচার তলিবা দেপ্য়া 
ইছবাছে |] হ প্যান এ তখাশ নক দিশান 27 সধাগতে 

ঞুরি বিচার ডঠি | গিখছে। তৌদবাবতে ও কতকাল 
গ৩র অপরাধ ব্যঠা” অগ্কান্ত অপরাবেখ বিচার জুখির 
সাহায্য ব্যঙতাতহ হহগা খাকে। 

জুরি বিচারের গুণ কথা স্বাশীৰ আবাণশ বাঞিদের 
দ্বার। শখ্য বিচাব। কফঙকণ্ডলি নিগি শ্রেণী লোক 

( য্মেন উকিণ ) ব্যতীত প্রতোক শাগএিকহ গুবির কাজ 
করিতে বাধ্য । স্তানীৰ পোকের মধ) হহতে বাছাই 
করিয়া জুবি তাশিকা গ্রপ্তত হইয়। খাকে। আদাণতে 
বিচারের প্রযোজন হইপে এ তাঁপকা হইতে কয়েক জণ 
লোককে তলব করা হয। জুখি সাধারণ৩: অযু সংখ্যক, 
তিন হইতে পয় জন ব্যক্তি শইগা গঠিত হগ। বিচার 
আরগ্ হইবার পুবে যাহার তলব কর। হইযাছে এক এক 
জন করিয়া তাহাদের নাম ডাক! হয়। আসামী পক্ষ 
হইতে কোনও ব্যঞ্চিকে জুবির মধ্যে লইতে কতকগুপি 
নিদিষ্ট হেতুতে আপত্তি করা যাখ এবং আপত্তি উথথিত 
হইলে সেহ ব্যক্তিকে জুবিতে লওয়। হঞ না। হাইকোটের 



জুরি প্রথা 

বিচারে হেতু না দর্শাইয়া আট জন ব্যক্তি সম্বন্ধে শ্মাপত্তি 
চপে। তথা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করাই জুবির কঠ্প্য এবং 
তথ্য সম্থন্গে জুবির সিদ্ধান্তের উপর বিশেষ জোর দেখা 
হয়। উংল্যাণ্ডে ও ভারতবর্ষে এই সম্বন্ধে একটু পার্থক্য 
আছে। ইংলাণে জুরির সিদ্ধান্ত 'অবশ্রাগ্রান ১ জুবির 
সিদ্ধান্ত অন্রমারেই তথ্য সম্বন্ধে জজকে বাধ দিতে হয়। 
ভারশর্ষে ছুরির সিদ্ধান্ত সবত্র মবগ্ঠগ্রাহা ণহে | হাইকোর্টে 
সেশনের বিচারে সবসম্মতিব্রমে গৃহীত জুখির সিগ্ধাপ্ত 
জজ মানিখ। লইতে বাধা । সধবাদীসন্মত ন1 হইলে ছুবিবু 
সিদ্ধ/্থ জগ মানিতে বাধা নহেণ। জপির সিপাঙ্ছের সহি 
একমত না হইলে এপ শেবে জজ ণ ছুর্রর পরিপঠে 
নুন জুবির সাহায্ো গুনবিচারের আদেশ দিতে পারেন । 

মক্স্থলে সেশন 'মাালনে জুবিব সিদ্ধান্ত ন্োন ৭ ক্ষেত্রেই 

অবশগ্রাহা নে | জুপির পিগান্ের সহিত জঙ্গের মন্ভেদ 
হলে অন গভিমোগেপ পিচাবেব জন্য নথিপত্ হাউিকোে 
প্রেরণ করিতে পাবেন। নথিপব সাক্ষা প্রমাণ দেখিব। 
হাউকো ছুপ্রি সিদান্ত বহাল রাখিতে পাবেন, জুরি 

সিদাপ্তেব প্রঠরলেও বাধ দিনে পারেন। সেশন 
আদ্রানতের বিচাবের বিরদ্ধে হাইকোর্টে গাপিন হইলে 
জন জুবিকে পমায়ক নিদেশ না গিখাথাকিপে, আপিলে 
তাপিব সিগান্তই বহাল থাকে । তবে প্রাণদণেনু 

মাদেশ যখন হাহ কোতে অনুমোদনের জণ্রা শাসে খন 
হাতকে সাঙ্ষ।£মাণ দ্ষ্টে জুবিবু সিপ্ধান্ত অগ্রাহা করিতে 
পাদবন | 

এঠ এ.কক্ষে আসেসারের সাহাযো বিচারের কণথান৪ 

উল্লেখ করা মাইতে পার্ধে। জুরি লিচার ন1 হইলে 

অ।াসেষ।বের সাহায্যে সেশন আদ।লঞ্রে খিচাব হইতে 
পাবিত। আুবিব মত শ্)াসেসাবগণ জনসাধারণের মধা 
হইতে গুহীত হইতেশ। জুবিব সাহাযো খিচার ৪ 
আযপেসারের সাহাযো বিচাবের মধ্যে পাক এই যে, জুবি 
সমাই্টগতভাবে (সবসমতিজ্রমে অথবা বছতপভাবে ) 
তাহাদের সিছ্ধান্ত জাপণ কবেন , জুরির মধ্যে কাহারও স্ব স্ব 
সিদ্ধান্ত জাশিবাব উপার নাইী। আসেপাগগণ £তোকে 
ভাহাদেব নিজ শিজ অওিম্পিত জ্ঞাপন করেন। জজ জুরির 
সিদ্ধান্ত দ্বাধা যেবরূপভাপে আবদ্ধ, আসেসারের অভিমত 
বরা সেৰপ আবদ্ধ নহেণ। জজ আসেসাবগণের অভিমত 
অগ্রাহা করিয়া শিজের মতাঙ্গ্যায়ী বিচার কবিতে 
পান্েন। ইংরেজ জজদের এ দেশীয লোকেব বীতিশীতি- 
আচাণ প্রভৃতি জানা পা থাকায় তাহাদিগকে সহায়তা 
করিবার জন্ত ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে প্রথম 
আসেসারের সাহায্যে বিচাখেব প্রবর্তন হয়। ১৯৫৫ 

জেকব, জর্জ অগন্টস 

গ্রীষ্টা্ষ হইতে আসেসাবের সাহায্যে বিচার উঠিঘ়। 
গিয়াছে। 

চাঝ5ণ্দ ০১ রবী 

জে, কে, নগর পূরবতন নাম অগ্চুপশগর। বধমান 
জেপাব 'মামানসোল মহকুমাম অবস্থিত শিপন গরী ও 

'আ ুমনিঘাখ শিপ্পের কেন্দ্র । শ্হবের মাসতন হান 55 
হেন ৪ খতমান লোকসান হায় ১৫০০০ 1 হঠ শুভর 

অবস্থি5 প্র্টানেহ ভাবছের মধ্য সবগথম দেশজ বব।ট 
মাকণিক হইতে আ|পুমিশিযাম তৎপাদন শুরু হয়। 
এখানে বাঁচি ছেলার পোহারডাগ! ৪ পাপাছেখ জেলার 

খামাপ অঞ্চলের খনি হহতুত স গুহী 5 আগলমিনিয় ম 
আকবিলের শাহাণো শুদ্ধ অ)ালজিনিঘাম লা পপ গ(ইনশট) 

আযালুমিনিযা্জ ঘটিত স কণ ধাতুর পি আালুমিশ্যামের 
পা) ৯*) াব, পবিবাহী (কনডাকদলু ) €৮ সামগ্রী 
উত্পন হয। বন্মানে *হবের কাবখানান উংপাগন- 

ক্বমতা বখসরে পান ৭৫ « মেটিক উন | 

দিলা দ্র 

৫জকব, জর্জ 'অগস্টস রী ( ৬৮৪ -১৯১৮) ভাগ 

তকবিণ। ১৮৪০ খ্রীষ্টান্দেব ২১ 'আাগন্ট ৯ ৮1 হন্মগ্রহণ 
কবেন। ১৮৫৭ খ্রাগ্রান্দে সামরিক বিভাগে চকুরি লইয়া 

ইণি ভাবে আসেন এবং অনননকালেখ মধোই লিছের 
চেষ্টায মাবাঠী, উদূ্দ 9 স্স্বৃত ভাষায় বিশ্বেগ বাৎপন্থি পা 
কবেন। ১৮৬৫ হইতে ১৮৮৯ থ্রীষ্টার্থ পথ ভনে পুনাৰ 
সামবিক ন্্ালয়ের স্রপারিন্টেগেন্ট পদে শিমু চিলেশ। 

ভারতে বাসকালেই সন্ত ভামা ৪ সাহিশা ববস্ধে 
গবেষণামূশক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা ও সম্পাদশ করিষা 
ইনি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিন্পে খাঙ্িশাভ করেন। সত 
'মলংকাবশান্দম এব মোগ, মমাআসা 9৪ কেদান্তুলন্দটান হাব 

প্রগা বাৎ্পত্তি ছিল। ১৮৯ প্রষ্টাে দেশে প্রশ্ণাৰতন 
করিযা9 হণি সংস্কৃত চচ। অপাাঠ ত রাখিয়াণ্ছিত স। ১৯১৮ 
্রীষ্টান্দেব ৯ এপ্রিল দেশে উহার মুন্য হয। হহার 
ধচনাবলীর মধ্যে নিম্বশিখিত পুস্কক গুলি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য . “এ ম।ন্রযাল অঞ্ হিন্দু প্যান্থেইজ্" (১৮৮১ শ্রী, 
'মহানারাযণ উপনিষদ (নানাধণ ৩ দীপিকা ৭ ইবেজী 
টাক] সহ সম্পাদিত, ১৮৯১ শ্রী), 'ৈষ্ধধসিঞি' (স্বরেশ্ববাচান 
রচিঙ , জ্ঞানোন্তম-কত চচন্দ্রিকা? টাকাসহ সন্গাধিত। 
১৮৯১ খ্ী), কিন্করডান্স টু ধি প্রিন্সিপ্যাল উপনিষদ্স্ 
আগ দি ভগবদগীতা” (১৮৯১ শ্রী), “বেদাগতপার? 
(সম্পাদিত, ১৮৯৪ শ্বী)। 

৫৩৫ 



জেট প্লেন 

দ্র গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ, বিদেশীয় ভারত বিদ্যা 
পথিক, কশিকা তা, ১৪5৫ | 

গৌবাঙ্গটো।পা ৭ সেনগুপু 

জেট প্লেন জেট ইঞ্জিন অতি আধুনিক (এরোপ্রেন। দ্র), 
তথাপি জেট পখিচাপনের মৃন তত্ব প্রা ছুই হাজার বসব 
পুবে আবিকৃত হয । যীশ্ুত্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেডশত বৎস 
পূবে আনেকজান্দিযাব হিবে! নামক পণ্ডিত বাষ্প চাপিত 
এক ইঞ্জিনের উদ্বাব্ণ করেন। জেট ইঞ্জিন যে তত্বের 
উপরে নিঙব কবে, উহাতে সই তবকেই আশ্রম কণা 

হইযাছিল। ১১২৯ শ্রীষ্াকে একণণ হটালীম ইঞ্জিনিশাব 
জোভান্নি বান্কা (2105৭11)1 3121109) প্রথম টাব্বালন 

নির্মাণ কবেন। অষ্টাদশ শতকে লেম্স ব্যামলে 9 জন 
বাখবার এ বিষযে উলেখমোগা গবেষণা করিয়াছিলেন । 
১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ ইঙলে ভাহাব গবেষণাগারে লেট হঞ্িণের 
উন্নতি সাপন কবিধাছিলেন। 

১৯৩৯ খ্রীষ্টাকেব ৭ আগস্ট জার্ম(নীত হাইনকেণা 
এয়াপক্র্যাৎউ কোম্পানি প্রথম পবীক্ষ মুলকতাবে চে 
চালিত বিমান শিপ্াণ করেন। দ্বিতীথ মহাযুদ্ধের 
শ্যো শে সামরিক গ্রযোতনে জেট শঞির ব্যবহাব ব্যাপক 
শাবে আর হয়। যু্চের অস্তে, বিগত প্রায় পনর 
বহসবের মপো যাত্রীবাহী এবোধেনেও হার বহার 
বুদ্ধি প।হযাছে। 

অতিরিক্ত শক্কিসম্পন্ন জে, চালিত বিমান যে নব ধাতুর 
দ্বারা তৈযা'র হয়, তাহা ফাটিয়া বা গলি যাহবাৰ 
সম্ভাবনা থাকে, সেহজন্য এমন বিশে উন্নত ধরনে ধাতুর 
প্রযোজন যাঠাতে বিমানটির কোনও ক্ষতি না হয। জে 
চালিত বিমানের জন্য শি পথাথের জালানি (লো গ্রেড 
ফুয়েল) বাবহার কব হয় এব" এ প্রঙ্টাৰ বিমান আকাশের 
থুন 6০ শ্যরে খাহতে পানে। 

গোণ।নচপ্ *্ড।ঢাম 

জেতবনবিহার প্রাচান কোখল রান্যের বাছধানী 
আবস্তীব দক্ষিণ উপকঠে অবস্থিত জেনবনে শ্রেঠি "্মণাথ- 
পিগ্ডিক কতক নিহি 5 একটি বৌদ্ধ বিহার । কথিত মাছে 
যে অণাথপিগিক শ্রাবশ্থীতে বুঙ্ের বামোপযোগা বিহার 
নির্মাণের জন্য পাজকুমার জেতের উদ্যানহূমি জেতবণটি 
মনোনীত করেন এব" বছ অর্থ বাযে স্থরুঃৎ জেতধনবিহার 
ণির্যাণ করেন। সারিপুশ্থ হহার নিধাণকার্ধ ভব্বাবধান 
করিয়াছিলেন । ছ্েতখনবিহাবে ভিক্ষুদের জন্য বামগুছ, 
উপস্থানশাল! (বৈঠকখান]), 'অগ্নিশাল! ইত্যাদি প্রয়োজনীয় 

ডেল 

সমস্ত বাবস্থা ছিল । এই বিহারে অনাথপিপ্তিক 'গন্ধকুটি', 
করোরি মগ্ডশমাণ') “কোনসম্বকুটি', “চন্দণমাপ” প্রভৃতি 

কয়েকটি কুটি নিমাণ কবাইযাছিশেন। অনাথপিিকে ব 
মহান আদশে ডছ্ঞ্জ হইযা জেওঞুমারও বিক্রয়ল সমুদয় 

অর্থ দান কখিলেন এব" এ অর্থে দ্বিতপবিশিষ্ট প্রবেশতোরণ 
নিষ্নাণ করাহলেন। যথাপমখে অনাগপিপিক সপারজন 
জাকগরমক সহকারে বুগ্ধের শিকট জেঙবনবিহার উৎসর্গ 
কধিলেন। বুদ্ধ জেওবনে অবস্থাণকাপে গন্গকুটিতে বাস 
কণতেন। 

বৌদ্ ধর্মের শাশ্হাসে জেতধনবিহাণ গ্রপিঙ্ছ । এখানে 
বুঙ্ধ ভাশার দীর্ঘ জীবনে অধিকা শ সময অতিবাহিত 
করিধাছিলেন। প্রায় পচিশ(ি বর্ষ। তিনি «ই বিহারে যাপন 
করেন ৭ব” বু ৮2৪ জাঙক দেশনা এব" বিনম্শীতি 

প্রবঞন করবিযাছিতশন। নেন্বনখিহাবে খাজা প্রনণেশজিৎ 
“সপশখব” নামে একটি বৃহ কু নিবাণ কবাহযাছিলেন। 
ব্হাবের বাহিরে একটি নাজবণ ছিল কুবেখপবের 
নিকও অনাথাপপ্ডিক একটি বোনিবুগেগ চাল বোশণ 
করিমাছিলেন যাহা পাশ বাশ আলন। সাব নামে 
প্রসিশি লা কবিষাছি । €চাশণ পরিব্রাঙ্গক ৪ হিবেনে। 
মতে ছেণ্বনখিহাথ চিন সপ্রুশবিশিষ্ট «বি সবপবাপ 
পুডার দখা এবখ্বনাপ "কাব শোি*। সম? াশাকেল 

বাজত্বকাশে লেঙণণ পিন স্থানন্ধ প পলিপ এ। 
প্রাচীন আবস্তা শেন্লন ডুব প্রুুদাশব গোপা এ 

বহরাত১ লেশাব সীমাণাষ এঙিপবশা নদঢ1 

'শবস্থিঠ। বতযাণন মকণটি স।হেড (জে তল) ৪ চাকে। 
( শ্রাবস্পী ) নামে পরিচিত এব স্থানটি গোণ্থপুব 
গোপা লাহনে বববামপূর সেশন হহতে *ও কিশোমিচা্ 

(১০ খাহপ) পরবে শবাস্থত। এখন সাহে০ ৮৮ *বণ- 
বিহারের বন সাবশের থা যায় । 

দ্র বিণধপিটক, চপল্গ্গ 0:15 উুন111৭৮ 0 
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বিশ্ঘন্ত্র চৌধুণ* 

জেন (2260) মহাজান বোদ্ধ ধর্ম মন্থপ্রাণিশ এ্রাচান 
চীনে ও অধুনা! প্রধাণতঃ জাপানে অন্তন্থত সাধনমার্গ। 
শব্দটি মূলে সংস্বৃত 'ধ্যানং শব হহতে উত্তৃত--ধ্যান'-_ 
প্রাকৃতে “ঝাণ'__ চীণা বিকাবে "হান্?-- তাহা হইতে 
জাপানিতে “জন্ । খ্রাষ্টীম এম শতাবীব শেষার্ধে বোধি 
ধর্ম নামে ধর্মগুরু ভারতবর্ষ হুহতে চীন দেশে বৌদ্ধ ধম 

৫৩৩৬ 



জেনার, এডওয়ার্ড 

প্রচারের উদ্দেশে গমন করেন। তিনিই জেন পন্থার 
প্রবর্তক খলিযা অভিহিত ও পুর্জিত হইয়া থাকেন। 

প্রকুতপক্ষে জেন চীন দেশের প্রাচীনতব 'তাণ মতের 
দ্বার প্রভাবিত মহাযানের একটি অণন্থলাধারণ বিকাশ । 
এই মতানসারে বাহ ঝ্িয়াকপাপেব মাধামে বৃগ্ধত্ব লাভ 
হয় না, খুগ্ির ছার। যুক্তির সাহায্যে পরম সত্যের স্পর্শ 
লাশ হয় পা। মন বা চিত্তুকে শগ্ততার চরম গভীরে 
স্থাপিত করিতে না পারিপে পরম সভ্যা ম্মুবিত হইতে পাবে 
ন1। কেবল ধানের সাহায্যে শন্তভার '্মচঞ্চলতার আপে 
সংজ্ঞাবোধ লুপ হইলে কোধি পা বা সত্য দর্শন হইতে 
পারে। গ্রীষ্টাম ১২শ শতাববীর শেষ হহতে জোন পন্থা 
জাপানে প্রতিষ্ঠা অজন করিতে আর্ক কবে । প্রিযাকাণ 
বিখদিত ইহাণ বিবিজ্ত' মা গ্বিদ্যা জাপানের যোদ্ুসম্পরদায় 
সামুরাইগণকে বিশেন আরু&ু করে এবং তাহাদের প্রভাবে 
বাজানগ্রহ পাভ করিষা জাপানের শিতিনম্ন প্রদেশে এই 

ধর্মপম্প্রদাযেব মঠ উ্যাপি স্বাপি* হইতে থাকে । কষেক 

শঙাবদী ধন্িষা পবম্পরাগ “ভাবে ইহার ধাবা প্রবহমান। 
যদিও হই পদ্মার তথা£সারে পবপন্ধ অনুভূতির বাখান বা 
পণ-মাচরিত সাধনাব আতসবণ সাধকের কাজে লাগেনা 
'ভথাপি মশকে শগ্য হার পথে চালিত করিতে বিবিধ 

দাশনিক « পর্মীণ মত) মলোবিষ্ঠা ও নীতিশান্ষের পঃন- 
পাঠনেব গ্ঘোজন ও গণ সাহাযোব আবশ্তাক হয়। বুি। 

ব| ফক্তি দিয়া যাহ1 পুরণ করা যায় না, গুপ্ু অনেক সময়ে 

সেইবপ সমশ্যা শিষ্যের নিকট উপস্থাপিত কবেন। একাগ্র- 

ভাবে চিগ্তা করিতে করিতে অবশন্ন মন এক সময়ে শ্রগ্ততাব 

গতীরে ডুবিয| যায এবং অনেক সমযে নিষ্তরঙ্গ মনেখ 
উপর ক্ষণিকের জন্য অকন্দাৎ সতা উদ্ধামিত হইয়া গুঠে। 
ইহাই ভেন-এব বিশেষত্ব । আর্পনিক কালে ইগবোপ ও 
আমেবিকায় জেন সন্বন্ধে কৌঠহপ উদ্দীগ হষ্টযাছে। 
ভ্রু 0). 90200101, 7716 0011606৫ 9/07 ০117. 2. 
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জেনার, এডওয়র্ড (১৭৪৯-১৮২৩ খ্রী) ইংরেজ চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানী এবং বসন্তের টিকার আবিষ্কৃত । ইংলাগ্ডেব 
প্রস্টারশায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। লগ্নে ছুই বর কাল 
তিনি অস্তরচিকিৎসক জন হাণ্টার-এর ছাত্র ছিলেন। 
ডাক্তারি ছাড়া গ্রকৃতিবিজ্ঞানে তাহার ঝোক ছিল। 

কাহারও দেহে গোবসন্তের আক্রমণ ঘটিলে তাহার 
আমল বসন্ত হয় না এ বিষয়ে জেনাবের দৃষ্টি আকষ্ট 

ভা ৩৬৮ 

জেনাবেটব 

হয়। পবীক্ষামুগকভাবে তিনি ১৭৯৬ গ্রষ্টান্খে এক 
গোখাপিনীর হাতেব গোবসগ্ের টি হইতে ধস পইয| 
এটি সুস্থ বালকের তকে প্রবি্ করাহয়া দেন, কয়েক 
দিন পরে বাপকের ভাতের ক্ষত শ্থাহদা গেলে ভাহার 
দেহে আমল বপন্থের বীজ প্রবিষ্ট করানো সনে বসশ্থের 
আগমণ ঘটিল পা। 'মাপও ঢুই বংসর এরুপ পরীক্ষার 
পর সপুমাণ হয় যে, গোবসন্ছের টিক। দিয়া আসল বসন্থের 
প্রতিরোধ সম্ভব । এ সন্বদ্ধে জেনার একটি যুগাস্থকাণী 
পুষ্থিকা লেখেন। 

নিজ দেশে প্রথমে অন সমাদব না মিলিলে«উ গুবোপ 
৪ 'আমেত্রিকাম জেনারের 'আবিষ্বার মণথেষ্ট প্রশ সিত 

হয। ১৮০২ খ্রীঈগাঝে জেশার বয়াাল জেনাবিয়ান ইনস্থি- 

টিউশন নামক প্রর্ঠান গডিখা গোবসন্থের বীজ উত্পাদন 
কবিষ] দেশ ন্দেশে প্রেরণ করিত» থাকেন । এ প্রত্চান 

অচল হন্যার পর ১৮০৮ খ্রষ্টন্দে নাশন্যাল ভ্যাকসিন 

এস্ট্যাবলিশমেন্ট প্রতি হয়, ছেলাপ্র আহার গুথম 
অধিক নিমুক ভল। ১৮১৩ খ্রীষ্টান্দে তিনি অক্ুবোর্ড- 

এর এম, ডি. উপাধি পাত করেন । ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জেপার 
সন্যামরোগে পরশোকগমন কবেন। টিকা, ড্র। 

নপা[পাল অজুঘদাব 

জেনারেটর জেনাবেটর দ্বারা সাধারণভাবে তাপ 'অথবা 
যাখিক শক্তিকে পদাতিক শক্তিতে সরপান্ত'বত করা হয়। 

জেনাবেটব বা তভিং-্টংপাদক যন্ধেব মুশ নীতি 

তড়িৎ চন্বকীষ 'আবেশের উপব প্রতিদ্ঠ 51 "ডিৎ-টৎপাঁদক 
য্থ ছুই প্রকারের হইতে পাবে 2১, পনিবাহী প্রবাহ 
নাবেটর (অস্টারনেটর ) ২, সমগ্ুবাহ জেনারেটর 

(ডি, সি. জেনারেটব 01 

১৮৩১ খ্রীঈাকে ধ্ারাডে লক্ষা করেন যে একটি 
চপ্ধক তড়িৎবাহী বশুনীর সাহাযো অনা একটি সহ 
বরঙ্ঠনীতে ক্ষণস্থায়ী 'তড়িচ্চালক বল স্থটি কবা যাষ। 
এই তডিচ্চাপক বপকে আবিষ্ট তডিচ্চালক বশ এব 
এই ঘটনাকে তডিৎ্চূম্বকীয় আবেশ বশা হয। 
ফারাডেব এই আবিষ্ারে ঘলেই জেনাবেটের মোটর 

প্রন্ভুতি তডিঙ যঙ্্েব উদ্ভাবন সম্ভব হইযাছে। উপরি উক্ত 
আনিফার হইতে ফ্যারাডে যে ছুইটি স্তরে উপনীত হন 
তাহা যথাক্রমে : ১, চৌম্বক ক্ষেত্রে পর্রিবতন হইলে 
চৌন্বক ক্ষেত্রে অবস্থিত যে কোনও কুগুসীতে তডিংপ্রবাহ 
আবিষ্ট হয় ২. যে হারে কুঞ্চলীর ভিঙওর দিয়া অতিক্রান্ত 
বলবেখা পরিবর্তন করে আবিষ্ট তডিম্াপক বল তাহার 
সমানুপাতিক। 

৫৩৭ 



জেনারেটর 

একটি বদ্ধ কুগুণীকে যদি কোনও চৌম্বক ক্ষেত্রের 
মধো অবিরত ঘুরানো। যায তবে এ কুগুপীর তল ভেদ 
করিয়া যে বলরেখাগুগি নিক্ষান্ত হঘ তাহাদের সংখ্যার 
পরিবতন হইবে। যদি এ কুগুপীব ছুই প্রান্ত একটি 
বহিবতনীর সহিত যুঞ্ত থাকে ওবে এ বঙওশীতে পরিধ্তী 
তভি্প্রবাহছের উৎপন্তি হয়। এই ওডিত্প্রবাহকে 
সমপ্রবাহ করিতে হইপে কমিউটেটর ণামক একটি 
যন্থাংশের সাহায্য লইতে হয । 

পারবশ্টীপ্রবাহ দ্েণাবেটৰ একটি নবম লোহার 
চোঙডের উপর কয়েক পাক তাব জড়াইযা আর্মেচার 
তৈয়ারি করা হয়। এই আর্মেগার একটি শশ্তিশালী 
টুপ্ধকের মেরুদয়ের অন্তবত্ স্থাণে খুরিতে পাবে। 
আমেচারের শেব ছুট প্রাঞ্ত ছুইটি আংটাব সহিত বু, 
থাকে। কারণ লিমিত ছুইটি ব্রাশ এমনভাবে রাখা থাকে 
যে যখন আমেচার দুইটি ঘুবিতে থাকে তখন ব্রাশ ছুইটি 
সধদী আপগাভাবে আশ্টার সহিত ঠেকিয়া থাকে । 
যখন আধেচার খখানো হয ৩খন আধেচার কুগ্চশী 
চৌম্বক ক্ষেত্রেব বপরেখা গুলিকে ছেদ করে এবং উডিৎ- 
চপ্ধকীষ আবেশে নিয়মানুযায়ী কুণ্ডলীতে তডিচ্চালক বন 
আবি হয়। এই আবিষ্ট তডি্চাপক বলেব অতঙিমুখ 
কোন্ দিকে হইবে তাহা ফ্লেমি'-এর ডান হাত নিযম 
দ্বাৰা নির্য করা যাষয। ফ্রেমি-এর ভান হাত 
নিয়মাহুসারে দেখিলে দেখা যায় শে বুগডণী একবার পূর্ণ 
আবতন করিলে প্রবাহ অর্ধেক সময যে দিকে চলে বাকি 
অর্ধেক সময় প্রবাই তাহার উলটা দিকে চলে এবং ইহার 
ফলে বহির্বতনীতে তড়িত্প্রবাহ পর্িবতী হয। 

সমপ্রবাহ জেনারেটর: সমপ্রবাহ জেনাবেটরের 
ক্ষেত্রে ধাতব আ টার বদপে কুগুপীর ছুই প্রান্তে দ্ুইটি 
অর্ধবুক্তাকার তামার পাত যুক্ত থাকে। বহির্ব৩নীকে 
দুইটি ব্রাশের লাহাযো কমিউটেটরের সহিত যুক্ত করা! হয়। 
আর্মেচার যখন খুঝানো হয় আর্মেচার কুণ্ডশীতে তখন 
পরিবতাঁ ভড়িচ্চালক বল উৎপন্ন হয়। কিন্ত ব্রাশ দুইটি 
এমনভাবে অবস্থিত হয় যে আর্মেচার কুণ্ডপীতে যখন 
তড়িচ্চালক বলের অভিমুখ বদলায় তথন ব্রাশ দুইটি 
পরম্পর কমিউটেটরের পাত বদলায়, অর্থাৎ যে কোনও 

একটি বিশেষ পাকে ছাতিয়া অপর পাঙটিকে স্পর্শ 
করে। ফলে একটি নির্দিষ্ট পাত সদ ধনাম্মক ও 'মপরটি 
খণাম্মক "তড়িৎ স"গ্রহ করে এবং বহিবর্তনীতে তড়িৎ- 
প্রবাহ সর্দা একমুখী হয়। 

বর্তমানে জেনারেটর সাধারণতঃ একটু জটিপ হইয়া 
থাকে । পরিবর্তীপ্রবাহ জেনারেটরের আর্মেচারের উপরে 

জেনারেল উইল 

১২০ অন্তর আলাদাভাবে তিনটি তার কয়েক পাক 
জডানেো হয়। ইহাদের তিনটির একটি ধিক এক সঙ্গে 
আটকাইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে যে বিছা উৎপন্ন 
ইয় তাহাকে 'থি ফেজ" পরিবতী প্রবাহ ব্যবস্থা বলা হয়। 
সমপ্রধাহ জেনাবেটবেব ক্ষেত্রে ভারটি চোঙের কোনও 
একটি স্থানে না জডাইয] তারটিকে বিস্তৃতভাবে জড়ানো 
হয। এই কারণে কমিউশ্চের যন্ধাংশটি কিছুটা! জটিণ 
আকার ধারণ করে। নিম্নপিখিত হিসাব হইতে একটি 
আধুনিক দেনাবেটরের তড়িৎ্শন্তি উৎপাদন ক্ষমতা সম্বন্ধে 
ধারণা করা যায়। 

১ অশ্বশভ্তি ৬ জণ মাচষের শঞ্জি (সাধারণভাবে )। 

একটি আণুশিক পরিব শী প্রবাহ জেনারেটরেব তিডিৎ- 
শণ্ডি উতৎ্প।দণ ক্ষমতা ১৫০ মেগা ৪যাট হইতে পাবে। 

১৫০ মেগাপ্যাট - ১৫০ ২১০৬ পয়াট 
৭৪৬ ওযা? ১ অশ্ব মতা 

১৫০ মেগা্যাট - ২ লক্ষ মগ ক্ষমতা 
-. ১২ বক্ষ মাগদের সমান 

হ্বতাং ধেখা মাহতেছে একট শানুনিক পবিব এ প্রবাহ 
জেলানেবের শ্বমত। ১২ পঙ্গ মাজধষের মাপ সমান 

হতে পাখে। 

৭ শ্নাথ হায় 

জেনারেল উইল সামাজিক চক্র ম্বাধ « 

জেনারেল এগ্সিমেন্ট অন ট্যারিফজ অ্যাগু ট্রেড 
ইহ1 একটি আন্তর্জ|তিক বাণিজ্য চুপ্ি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
অস্তে আন্তর্জাতিক বাণিজাকে পুধেকার বাধা নিষেধের 
বেডাদাপ হইতে মুক্ত করার জন্ত এক মান্ুর্জাতিক 
বাণিজা সংস্থা (মাই, টি. ও.) প্রস্তাবিত হয এব" তাহাব 
সনদ (হাভানা চার্টার ১৯৪৮ শ্রী) টঠযাবি করাখ জন্য 

জাতিস'ঘের অর্থনৈতিক ৪ সামাজিক পরিষদ ১৯৪৬ 
খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রস্ততিপমিতি নিষোগ করে। প্রস্ততি- 
সমিতির সভাগণ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাবে দ্েনিভা শহরে আমদানি 
শুক্কের হ্রাস সম্বন্ধে নিজেদের মধো ৭ মাস ধরিয়া সাফল্োর 
সহিত আলোচনা! করে এবং উক্ত সনদ সমাপ্ত হওয়ার 
পূবেই এ বংসর ৩০ অক্টোবর তারিখে জেনাবেল এগ্রিমেণ্ট 
অন ট্যারিফস আও ট্রেড নামে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর 
করে। ১৯৪৮ স্রীষ্টাকের ১ জানুয়ারি হইতে চুক্তিটি 
বলবৎ হয়। ইহাতে ছিল চৌত্রিশটি ধারা, আটটি 
যোজন ও কুডিটি শুদ্ধ তপশিল (ট্যারিফ সিডিউল" )। 

ভারত ও পাকিস্তান সমেত তেইশটি রাষ্র ছিল ইছার 

€ ৩৮ 



জেনারেল এগ্রিষেন্ট অন ট]ানিফ,স আগ ট্রেড 

আদি চুক্তিকারী পক্ষ । গ্রতিটি রা (অথবা ইউনিয়ন ) 
কর্তৃক প্রান্ত শুক্ক সবিধাগুপি 'ভাহার শিজ তপশিলে 
পিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 'তপশিশগুলিন্েে সবসমেঙ ছিপ বিশ্ব- 
বাণিঞ্যেব অর্ধাশ জাভযা ৪৫০০০ শুষ্ক দণ1। আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যমণস্থা স্থাপিত তয় নাই, জেনারেল এগ্রিষেন্টই 
তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। 

জেনারেল এগ্রিমেপ্ট অন্রসারে হহার সভ্যেরা পরম্পবের 
নিকট হইতে 'মোস্ট ঘেভার্ড নেশন” এর সাচরণ পায়। 
এক সত্য অপব সত্যকে যে শুন শ্ুবিধা দেষ তাহা 
সকল সভ্য সমভাবে ভোগ করে। সাধারণ ৪ পছ্ছন্দ- 
মূলক (প্রেফারেনশ্প? ) তুন্বেপ হাসসাধন, ন্ষেরবিশেষে 
তাহাদের অধপোপ, তুন্কের প্রচশি 2 হাবের আবদ্দী কবৃণ 
(বাইগ্ডিঃ), এহগুপি জি এ টি টি এ প্রধান উদ্দেশ্য | 
সামদ্ামির পাখিযাণিক সীমা শিদেশ তুলিষা দেধাই 
জি এ. টি টি-ব সাধারণ শীতি কিন্ধ লেনদেন সম্পর্কে 
ব্যাপেন্স রক্ষা জনা এব" জাতীয় শ্ল্িখিকাশেব জন্য 
প্রবোজনীয তইলে উঠা! অশমোদিত। আম্দাণি শুবের 
ছারা জাঙীণ 2িসিব স বঙ্শণ আবণ নখ, ঠবেআত্ন্তরিক 
করেব বোনা দেশজ ও বিদেশ দ্বোর ডপব সমভাবে 
পড়িবে, হহা জনাবেল এগ্সিমেণ্ের অন্যতম নীতি। 
একাধিক সভ্য বা্ঠের 'কাস্ণম্স হউনিয়নঠজি এ টিটি বর 
ছারা ক্ীরত। হহাখ পৈঠক গুলি সভ্য বাষ্টওলিকে বাণিজা- 
সঞাধু প"ধ। পরস্পুপুর মহিত৩ শিখমিত পরামর্শে শ্বিধা 
ধান করে। 

দি এ টি টি এ প্রধান সম্মলনপশি 'অগষ্ঠিত হইথাছে 
১৯৭৭, ১৯১৯, ১৯৫০) ১৯৫৬, ১-১০ ৬২ ও ১৯৬৩ খ্রীষ্টাে। 

১৯৬১ খ্রী্াব্ধের জান্ুখাণি মাস হহাব চক্তিকারা পক্ষের 
সখ্যা দাঙাহখাছিল ৬৭ ( আরও ১৩টি রা নানা বিশেষ 
ব্যবস্বাধীনে হহাব মাশোগশাদিতে অশগ্রহণ কি" )। 

১৯৬০ আবে জি এ, টি. টি র একটি প্রতিলিবি পবিষ্দ 
স্থাপিত হয । ১৯৫৮ ত্রীষ্টাব্ধে হযাবারলার বিপোট পকাশি৩ 
হওয়ার পরে জি এ টি. টি, বু কাধকশাপে বিকাশমান 
দেশগ্ুপির বানি মায়ের বুখি সাধনের উপর বিশেষ 

জোর দেওয়া হইগাছে। প্রাথমিক দ্রবোর উপর শুক্কেব 
অবলোপের সিখান্ত ইহা কর্তক গৃহীত হইযাছে। উন্নত 
দেশগুলির গ্রাফ সকলেই আমদানির উপর পারিমাণিক 

বাধা দূর করিযাছে। জি এ টি টি.-র পভাৰপে ভারত 
ইওরোপেব বারোয়াবি বাজারে ( “কমন মার্কেট? ), আমে 
বিকায় ও অন্যান্য দেশে বিনা শুক্কে অথবা অল্প শুকে পান! 
দ্র রপ্তানি করার সুবিধা পাভ করিয়াছে । বিকাশমান 
দেশগুলিকে রপ্তানি বাজার সন্বন্ধে তথ্য মরবগাহের জন্য 

জেনো 

এব" রগ্যানি সংবর্ধনের কপাকৌশলের উন্নতিসাধনে সাহাধ্য 
করার ন্থ ১৯১৪ শ্রীষ্টান্জে একটি আন্তজাতিক বাণিজ্য 
কেন্দ্র ( ইণ্টারন্য।শন্যাপ ট্রেছ সেণ্টাণ” ) স্বাপিত হইয়াছে । 
সঙ্দের উদ্দেশ্তাসমূচ্কি ৪ বাধকতান্ডলিকে সুম্পষ্টৰপে 
ব্যক্ত করিযা ১৯৬৫ খ্রাাদ্দে দি এ টি টির কয়েকটি 
নূতন খাএ| (“মাটিকৃল্স? ) অবশঙ্ধি * হহবাঠে। বিকাশ- 
মান দেশগুপির তথা ভাবচ্ডেব এপানি সমস্তাব সমাধানে 
দি. এ টি টি র অধধান তকের বিষখ। জি. এ টি ট-র 
কেনেডি রাডণ্ড আপেচনা প্রা চাখি বখসর চণার পু 
সম্প্রত সাঞ্লা পাও করিযাছে। ইহ] আন্তজাতিক 
বাণিজাকে, বিশেধ করিখা উন্নত দেশগণশব পারম্পরিক 
বাণিজ্যকে বাণানুও করার ব্যাপারে এক অই্ওপুতরতিথ। 
অন্যান করা হহতেেছে যে, জি. ৬, টি. টি দেশগপিতে 
ভারতীয় বপ্তানিব ৭০ শনতাণ্শ ইহার দ্বারা ডপক 2 
হইবে। 

দ্র 0307261 40166170116 017 10111 0110 174৫6, 

৬০] 1, 605৮৭, 1948 , 1905০১১ 72001 01 116 

0190%07% ০ 04171, 00170%9, 1949 , 1২৫1701% 

01 16 14121) 185091 001118155101%, ৬01 [১ 1949- 
50, 00711654. 1411017১ 75911001 1973, 19৫00), 

1963, 1969 

৩পাবন্প্র” * শি 

জেনেটিকৃস ব শধর « 

জেনো প্রাচীন গ্রীক দাশনিক | হ₹'লগাণ অধিবাশী। 
আ১নিক শ্রীগ্ুপব ৫০০ অন্দে জন্ম। টেলেওটা- 

শোরাসের পুত্র এব বিখ্যা* দাশাশব পারমেশিডেসের 
বঞ্ধ ও শ্য়া। প্লাতোর আালোচশায জেনোব মতবাদ 
পরিচয গাছে। চিন্কাজগু্ড জেশোব মুক্তিস্শল'ব অবদান 
নুপুর-এসারী। পারমেনিডেম অথপ্ড এবেব মস্তিত্তে ব্শাস 
কবিখেন , কিন্ত £৮শিত বিশ্বাস হিশ বত বিভিন্ন গুণ এ 
গর্রি উপরে । এহ প্রচলিত মতকে খঞ্চন কাববাব চন্থা 
জেনো খুন্বিজাপ বিস্তাবেৰ এক অগ্রহাক্ষ পর্ঘটত আব্বা 
করেন। এই পদ্ধতি অন্যারী বিরখবাশীত্র ম* হইতে 
শুঞ্ করিয়া উহ] হহতে থাকতে র সাহা-যা নানা অপন্তব 
সিদ্ধান্ত বাহিব কণা হয়। তখন এ মত স্মন্ঃই নম্তাৎ 
হইয়] যায । এই পঞ্ছ” ছন্দবাদ ( ডাবান্কটিকল ) বলিয়া 
খাত। আবক্তোতলই জেনোকে ছন্দববাদের জনক? 
বলিযা আখা। দিষাছেন। কেনো কতকগুলি কৃণের 
সাহায্যে তাহার বিশ্বেষণ উপস্থিত কবিতেন। যেমন -- 

৫৩৪ 



জেবউগ্রিসা 

'কচ্ছপটি চলিতে শুরু কবিল। এফিশিস কিছু পিছন 
হইতহ দৌড় শুরু করিলেন । একিলিস কথনই কচ্ছপটিকে 
ধরিতে পারিবেন না। কারণ একিলিস্ যক্ষণে কচ্ছপটির 
যাক্াবিন্ুতে পৌহাহবেন কচ্ছপটি ৩*ক্ষণে খানিক 
অণ্ুলর হহয়াছে। আবার একিশিস যতক্ষণে অবশিষ্ট 
দূরত্ব ম্*“এম কারবেন তঠক্ষণে কষ্চপুটি কিছুটা অগ্রসর 
হহবে। ণহভাবে অনম্থকাশ দোডাহইশেএ একিনিস্ 
কচ্ছপটিকে অতিক্রম করিতে পারিবেন না।, 

অমি চা” গেন 

জেবউন্লিসা (১৬২৮ ১৭ ২ খরা) মোগণ সম্মাট উএঙ্গলেখ 
ও তাহার হরানীয সী দিবএম খান্ত বেগামর জে কণা 
জেবউ'নলা হপতিত) কবি এ স্বর্গ চেখনকুশশী 

( কাশিগ্রাঝিণ ) বায়! পরিচিত ছিলেন । তিনি জারবী 
ও খালী ভাষায অপাধারণ বু।৯প গু জন ৭৯৫খন এব, 
সমগ্র কোবান শাঠার কণ্নছ ছিনল। সমসা*টিকি কালেব 

শ্রেঠ ব্ঞ্িগত শ্রস্থাগারের অধিকারী জেবওনিপা থু 
পরত, কবি 5 সাহিটি]কর পষ্টতগাষক ছিশেশ। 
কুতজ্ঞতান্বরপ বহু শেখক জেড নমাব নামাগমারে 
তাহাদের পন্থের নামকরণ কারন। 

বাজধানীত্ে ছেবটন্নসা লাভাব বিপ্পাহী শ্বাত। বুমাব 
আকবরের সমণক হিলেশ। আকববকে গ্রেব্ত তাহার 
চিঠিঞশি শাবিকত হইণ্ল বুদ্ধ ইবঙ্গজব তাহাকে গেপার 
করেন (-৬০১ খা ।| কাবাব অবস্থা পাহিনা পজ্জান 

চচার মর। পিয়া হেবঈনিসাব জীবনাধঙান খটে। দিপী 
শহবেব কাখনী দন্দ্শাজার বাহুবে জ'হানারার বিখ্যাত 
প৩স্ হাজারী উদ্ধানে তাহার মুতদ্হে সমাধি কণ। 
ইয়। 

দ্র ] বি 9711, 11019 01 445707246৮, ৬০] 7, 

& 111, 051.010, 1912, ] টব, 9121, 902016$ 

1 4১৮7 0175-:6৮ ১1801418, 0910060, 1933 

ঝুমুপরতএণ "নস 

জেভিয়ার, সেন্ট (১৫০৬ ৫২ খ্রী) গ্রীষ্টের ভক্ত সাধক 
ও খাীপ্চারক যান্সিস জ্বেিয়ার ভার ঙবধের বন্ধ স্থানে 

বিশেষভাবে সন্মানিত। হাহাব নামে অনেক গির্জা 5 

শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিচ। এবং অসণ্থা ভারতীয় গ্রীষ্ানের 

নামকরণ হহযাছ। 
স্পেনের অন্ত নাঙার বাজো উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ 

করিয়া! তিনি ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে পারী বিশ্ববিগ্ভালয়ে ভি 

হইয়া লৌকিক বিষ্ভানাত কার্ধে আম্মনিযোগ করেশ। 

জেন্স, উইপিয়াম 

সেখানে সেণ্ট ইয্নেসিযাস লয়োলার সংস্পর্শে আসিয়া! গ্রী 
সাধনায ও সন্যাসগহণে পেবণা লাভ করেন । ১৫৩৪ হুহতে 
১৫৫২ গ্রীগ্টা্ৰ পধন্ত ভেভিযারের জীবন খ্রীষ্টের ধ্যানে ও 
সেবায সম্পৃণভাবে নাবিত হয়। ১৫৪০ খ্রীষ্টাবে প্রথতিত 
ধীশ্ত স"ঘেব (সোমাহটি এ জিসাম) একজন প্রথম সাশ্য- 
কপ তিনি 9া৯ জগ 5 গ্রাষ্্েব নাম ও বাণা প্রচাথ করিতে 

প্রেরিত হন। ১৫৪২ গ্রীগ্া্জে তারতবধে আসিয়া তিনি 
গোষ| নগরে, পরে কগ্তাকুমাপীকার পুবাকলে এবং 
[বা কার খ্রাষ্টাধ ধর্মশিক্ষা দাণ কবি থাকেন। আর 
প্রাচোব পিকে যাহা কবিযা তিনি মালয় দেশ ৭ দক্ষিণ পূ 
এব্যার দ্বীপপুত্জে এব জাপানে (১৫৪৯ ৫০ খরা) খ্রাঞ্রের 

বাণী প্রচার ববেন। ভাবওবন্ষ ঝিবিযা (১৫৫৯ থ্রী) 

পুনরায় চান দেশে ধম প্রচার মাপসে যাহা করেন ১ ১৫৫২ 

গ্রাষ্াকেব শ্বে ভাগে কাটনের নিক চীনের উপকপস্থ 

1%9 দীপে তাহার ফা হা। পা লাহাব মুণদেই 
অবির৩ মবস্থাথ গোথা শশবে ছানীত হয এব সেখানে 

আদএ পধন্ু মর ভাবে লরি হত শাছে। ১৬১২ 

খাবে ৩1ঠাক সেট মা] দেক্যা হখ। 

ড্লোতিখার শোর তক, পাপান ও চীন সঙ্গে যসব প্র 
ই «বোলে পাগাহনাছুতলন, শাহাতে অনিক ধখ? চাবকাণে 

ঙ২্সাঠিন্হযাণ্ছিন। খনি প্রাচা হ5 "বণ মশা প্রথম 

এহাব ধাতব গ্চাণকা বর স্ুব।বন্থ করিয। হাশল। শাহাব 

অপর ৩।াগ লাকাপ গতর খাগুতাকি এ আনা নান 

প্রগারোৎ্সাহে (জাত রর সন মিশশাবব 'আপশম্বপ। 
ভও। ৪ প্যাসাপক হিল তন সবান্বত শঙ্জে। | 

দ্ধ এম. পি চকবতী, শান খীগুণ খণাপ্চারক, 
কলিকা শা, ১৭৫৯১] 13701101940 11401005 
580191৮1", 1,017001), 19525, 

পির 1 ৭1 

জেম্স, উইলিয়াম (১৮৪২-১৯১০ শ্রা) মাফিন 
দার্শনক ও মণপগ্তববিদ | প্র)।গমাটিজ ম (1১781700৭02 ) 
নামক মঙখাদেণ প্রবক্তা । ১৮৭৭ খ্রগ্টান্দে হাতাও 
বিশ্ববিষ্ঠাশয় হহতে তিনি এম ডি উপাধি শাঙ কৰেন। 
ওপর ফান্সে শিঙশাবাভ করিগাছিলেন | হাভাড বিশ্ব- 
বিদ্যালযে ১৯১০ গ্রীষ্টান্দ পর্যস্ত গস্খ্বিবিদ্য। (আযানাঢমি ), 
শরীরবিগ্ঞা (ফিজিওপজি) ৪ দর্শনশাস্ত্রেব অধ্যাপন। 
কবেন। 

মনোবিছ্যা 9 দর্শণশাস্থ্ে উইলিয়াম জেমসের মুখা 
অবদান সংখিৎ্ধ ( কন্সাস্নেস্) সম্বন্ধে তাহার নৃতন মতবাদ । 
১৯০৪ খ্রীষ্টান দংবিৎ এর অস্তিত্ব বিচার ব্ষিয়ক একটি 

৫৪8০ 



জেম্ন, উইপিয়াম 

প্রবন্ধ ( 'ডাজ কনসাস্নেস্ একজিস্ট' ) প্রকাশিত হয়। 
জ্ঞান ক্ষেত্রে প্রচপিত জা ও জে বস্তুর দ্বৈও জেম্স 
অন্বীকার করিযাছেন। জ্ঞেষ বস্ত মন শিএপেক্ষ এ কথা 
জেম্স স্বীকার করেশ নাই। জেম্ন বপেন যে স্বিৎ 
কোনও সন্বা ( «শটিটি ) নহে। শবিৎ বপিতে এমন 
কোনও মৌলিক পদার্থকে বুঝাম্ম না খাহা জ্েয় বস্ত 
হতে গুণগ ঠতাবে পৃথক । মৌলিক পদার্থ একটি 
যাহাকে তিনি "শুদ্ধ অতিজ্ঞতা” (পিযোর এক্সপিগিযেন্স ) 
বলিয়া অরিহিত করিয়াছেন । এই শ্ুগ অভিজ্ঞতা 

ঘরাই জগতের মাবশীয় বন্ত গঠিত । এই শুদ্ধ অভিজ্ঞভাণ 
ছুইটি বিভিন্ন অশের স্বপ্ধকে জ্ঞান বনে । এক অবিভাজ্া 
শু অভিজ্ঞ নাই ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞাতা ও জেম ইহখা প্ঠে। 

সবি মূলতঃ এই শিখবচ্ছিন্ন প্রবহমান শু অভিজ্ঞ হা। 
আমাদের মন (মাই) ব্যাধহারিক বিধার জন্য ইহাকে 

থ৪ ৭ শিচ্ছিন্ন কপিযা দেখে, কিন্ত কোনও কিছু প্রভাক্ষ 

করিবার কালে মনে কোন বিন্ষিপু আণবিক স'ন্দেন- 

এর উদয় হব না। শু আরতি ত সাক্ষাৎ প্রাণ প্রবাহ 

(ভখিতিাযট ভ্রাকু আফ লাই৭ )। বহঠিজগন্তে বস্ত্বপু্ 

এহ প্রণহমান গুদ আভিজ্ঞতা গাধা গগিত বলিষা খটনাবশী 
( হত্ডেপ্টশ ) ণব স বিজ প্রবাঠেব মধ সমতা বিছামান। 

ঠৈনশিন রাবহাবিক কাধের সুবিধার জগ মন অখণ্ধ 
আতিজ্ঞতা প্রবাহকে আঙজতা পরমাথুতে পবিশত করিয়া 
(পখে। কা'ণ পরিবঠনশাপ ৪ প্রবহমান অভিজ্ঞতা 

ধৈণপিন কাগানবাতেব পক্ষে অগপযুক্চ । সেজগ্য অভিজ্ঞতার 
পুনবলেখ প্রনোজন। এই পুনক্জি অভতিষ্ভতা প্রবাতে 

'অগপাশ্থ ত হহলেও মন ইচ্ছার (উইল ) দাবা চালিত 

হহখা আঅতিত্তশাব পুনকঞ্চি কনা করিয। ল্য এই 
টপ।ষে বিশ্বামেণ কষ্ট হয। বিশ্বাসেণ উপণ শির কৰিযা 

মা্ঠঘ জীবনে সাখকতার অন্বেষণ করে। যখন সে ছুটি 
বিবোধী বিশ্যামের সমুখীন হয়, ভখন মাণষ সেহ 
বিশ্বাপটিকেই পলা বলিষা গ্রহণ করে যাহার দ্বারা 
অধিকতঙব ব্যাবহাবিক সার্থক৩1 পাশ করা সম্ভব। ইঠাই 
প্র্যাগ্যাটিজ অ। 

জেন্সেব মতে সত্য বন্তর সহিত মানসিক ধারণা 
( আইডিয়া ) সারৃশ্টে উপরে নিভর করে না। আমর! 
যাহ] পাই হাহা কেবল বহিরবস্ত সম্পকে আমাদের অনুভূতি 
মান। দ্বিতীয়তঃ কোনও অনুভুতির মনেৰ অপরাপর 
অগ্তভূতিমম্চের সহিত সংগতি (কোহাবেন্ন) থাকিণেই 
উক্ত অঠভূতি সতাগ্যোতক হয় না। সত্য বিশ্বাসের অর্থ 
ক্রিযাকাবিত্ব। সতা কোনও বিষয়ন্থখ ( অবজেক্টিভ ) 
গুণ নহে, তাহা অভিজ্ঞতাপুব-ভাবে (৫ 1771017 আ 

ছেগপ, হেনরি 

প্রিয়োবি ) বর্তমান ও থাকে না। গ্রযাগ্মাটিজ ম অন্তসারে যে- 
কোনও ধারণা স্বীয় ব্যবহারিক লাঘলোর দ্বার] সত্য হইয়া 
891 অভিভ্হাই স হা-বিচাবের মানদণ্ড । এই মনবাদের 

অন্তমিদ্ধান্্ হিসাবে জেমস ঈর & বিশ্বজগব্ সন্ধে প্র»পিত 
মতবাদসমুভ গ্রহণ করেন নাই । মাভষ তাহার 
প্রয়োজপাগগসারে যুক্তিব বৈচিত্র্য * শিন্যাপ সাধন করিয়া 
থাকে । তাই ঈখর এ বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে কেবপ সেম 
মঙগুপিহ সার্থক ও শ্বীকার্ণ যাহার দ্বারা] মাগষের বামনা, 

বিশ্বাম ও প্রয়োজন সধাধিক তুপ্লি পাভ করে। 

জেমসের মণ্বাদে ইচ্ছার উপর সমধিক গুপ্ত 
আপোপিত হইযাছে। সন্যকেও তিনি জাত নিরপেক্ষ 

বলিযা কখন ৪ ভাবেন নাই | সঙ্গা বিষষগত (অবজেকটিত ) 
নহে, 'অভিজ্ঞলার উপর নিউরশীপ, ভগনার সম্োষনাপেক্ষ। 

উহার মতে, বিজ্ঞানের বিববণান্্ক সণ্যতা আমাদের 
হচ্ছ বা পক্ষ্যনিরপেক্ষ নহে । 

দ্ধ ৬/11]1017) 010০৭, 19007120751, ৩০ ০01], 
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শ্কুনাব বায 

জেম্স। হেনরি (১৮৪৩ ১৯১৬ শ্রী) আমেরিকান 
এপন্যাসিক, প্রধন্ধকার। ১৮৪৩ খ্রীষ্ট'বেব ১৫ এপ্রিশ 

নিউইয়রে জন্মগ্রহণ ককেন। ধমমাজক শিতা ধতাবৰ 

বিখণান পেখক | শ্রিষ্ঞ জেমূন পিতার নিকটে শৈশবে 
শিক্গালাভ করেন। মাতাশিঠার সাহচথে নিশি নিউ 

ইযর্ক, পারী ৪ জেলিভায শৈশব ৪ কৈশোর অতিবাহিত 
করেন । পরে হাশাডে তিনি আইন অধাযন করেন। 
১৮৬৫ খ্রাটাবে তাহার সাহিতাদ্দীবন শুরু হথখ এব এ 
বখসরেই শান এস্টোবি অফ এ ইযাব' এ টেল অঞ্ দি 
আমেবিকান সিভিল গযব" শামে এক পুস্তক প্রকাশ 
করেন। ১৮১৭ গ্রষ্টান্ধ হইতে তিনি প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ড 
ও হটাশীতে বসবাস করেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে 
তিনি নিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ কবেন। মৃত্যুব এক মাম 
পুনে ইংশ্যাণ্ডেশ্বর পঞ্চম জজ তাহাকে “অর্ডার অফ মেরিট' 
দ্বারা ভূষিত করেন। ১৯১৬ স্রীষ্টান্দেব ২৮ যেক্রযারি 
তাহা মৃত্যু হয়। 

তাহার সবপ্রথম পুর্ণাঙ্গ উপনান “রোডেরিক হাঁডজন' 
প্রকাশিত হয ১৮৭৫ গ্রাষ্টাকে। তাহার অজগর উপন্যাসের 
মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগা », ডেইজি মিলার? (১৮৭৮ 

৫৪১ 



জেরুসালেম 

শ্রী), “দি পোর্টরেট অঞ্চ এ লেডি; ( ১৮৮১ খরা), এপ্রিন্দে 
কোসামাপধিমা? (১৮৮৬ এ ), “দি আসপাণ পেপার আও 
আদার ফ্োরিজ' (১৮৮৮ গ্রী), "দি ট্রযাগজিক মিউঙ' 

(১৮৯১ খ্রী), দি ম্পয়েল্ম অথ পযেপ্ন' (১৮৯৭ গ্রী), 
“হোযাট মেইজি পিউ” (১৮৯৭ শ্রী), “দি উহংস অফ এ 
ডাভ' (১৯০২ শ্রী)। তাহার '্মলমাপু উপন্যাস “দি সেন্স 
অধ দ্দি পাস্ট' তাংব মুত্র পরে প্রকাশিত হ্য। 
তিনি কয়েকটি নাটকও রটনা করেন। কিন্তু সেগুলি 
তেমন সার্ক হইযা উঠিতে পারে শাহই। সই দিক 
হইতে বলা যাইতে পারে পাট্যকার হিসাবে তিনি সফপ 
হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার প্রবর্ধ এব প্রমণ- 
বৃ্তান্ত বিষষক পুস্তকের মধ্যে উললেখযে শা ঃ হুঢাশিয়াশ 
আওয়ার, হুংলিশ আওয়াস? ১ ফ্রেঞ্চ পোষেটুস আগ 
নজেলিপ্ট স+ পারশাল পোট্রেটুস' ১ “নোটুস অন দি 
শভেলিস্ট স' এব, “দি আট অঞ্চ দি নঙেল?। 

হেনরি জেম্সকে ইপন্যালিকেব ইপন্তামিক বল! হয়। 
তিনিই মবঞ্থম উপগ্ভামকে সবশেষ্ট সাহিতারুতি হিসাখে 
উপস্থাপিত করেন। জেমসের প্রতিঙা স্বশাবতঃই 
অন্পদ্ধাপা। তাহার সেহ খবসন্ধানী দৃষ্টি জীবনের 
ভুচ্ছ তম খুটি টির প্রতি সমভাবে প্রসারত৩ ছিপ। তিনি 
ছিলেন কণাক্শশী ও বাক)রচনার দক্ছচ কপকার। 
ওপগ্াপিক ও প্রবন্ধকার জেম্স তুগেনেভ) ফোব্যাব, 
মোপাসা, জোল। ও ধদে র খারা অপ্রাণিত। 

দ্র 1১1017861 ১৬৪0, 110779 1০17725, ],0174015 1990, 
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জেরুসালেম, যেরূমালেম ৩১০২৮ উত্তর ৪ ৩৫০৮ 
পুরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ তীবস্থান । ইহা ভুমধ।সাগর 
হইতে ৫৫ কিলোমিটার (৩৭ মাইল ) দুরে এব" সনদ্রপষ্ঠ 
হইতে ৭৮০ মিটার (২৬০৭ ফুট) উচ্চে অবশ্থিত। 
জেঞ্সালেম ইভদী, খগ্নান ৪ মুসলমানদের পবিন্ন নগণী 
বলিয়া পরিগণিত | প্রাচীন কাপে শির্াসিত ইনুদীগণ 
এই স্থানে তাহাতধণ বাজা স্থাপন কবিয়া আদর্শ নগবী 
গড়িয! তোলেন । যীশুখ্ীষ্টের জীবনের প্রথম 'ভাগ হইতে 
মুা পর্যন্ত বু ঘটনার সহিত এই স্থান জড়ি*। মুপণমান- 

দিগের ইহা তুতীয় পবিত্র নগণী। 
'আন্ুমাণিক ১৪০০ গ্রীষ্টপূর্বান্জে উঠ1 এক সমুদ্ধশালী 

নগর ছিল। আগ্মানিক ১০০০ খ্রীষ্টপৃবান্ধে ডেভিড 
এই নগর অধিকার করিয়া ইঞদী রাজ্যের রাজধানী স্থাপন 
করেন। তাহার পুর সোলোমোন এখানে রাজপ্রাসাদ, 

মন্দির, সরকারি কার্যালয় প্রন্থঁতি নির্যাণ করেন ও 

জেশ 

নানাভাবে নগরের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এই 
যুগেই ইহুদী রাছত্ের বিকাশ সাধিত হয়। সোপোমোন, 
জোরোখাবেল, হেবোদ দি গ্রেট শ্রুতি শাসকর্দিগের সময়ে 
খছ ছুগ এব" ইভদী মন্দিব এখানে নিত হয়। 

৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোম সম্রাট [তল জেঞ্সালেম অধিকার 
করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ ধস করেন। পরবতী কালে ১৩৫ 
খষ্টাব্ধে সম্রাট হাত্রিযান ইহা পুণগঠন কণেন। ইহার 
শাম হয় আএলিযা কাপিতোলিনা। ৩২৫ খ্রষ্টান্জে 
সম্রাট কন্ন্তান্তান- এখ ধময় হহতে জেক্সাপেমের নান! 
স্বানে গিজা ও অন্যান্য সৌধ গডিয়া ওগে। ৬৬৮ খ্রীষ্টান 
ইহা খলিধা গয়বের হস্তগত হয। ১০৯৭ খ্রীষ্তাঝে এরশেড 
যোদাগণ বুইয় (739011100 ) এন গড্ফ্েণ নেতৃত্বে জে+- 

সাণেম জয করিয়া ইহাকে লাতিন বাজোর রাজধাশীতে 
পরিণত করেন। ১১৮৭ গ্রাষ্টান্দে সাপাদীন ইহ। পুনর্ধিকার 
কবেন। ১৯১৭ শ্রাষ্টান্দে প6 আপেনবি হহা জয করিয়া 
ব্রিটিশ অধিকারঠভ করেন। প্রথম বিশ্বমুধ। আডাই 
বসব সামার সবকাপেব অধীনে খকিবাপ পণ ১৯২০ 
খ্রা্াকের ১ নুঁশাহ ইহা প্যাখেস্গাহনের খানধানী হম়ু। 
১৯৪৮ শ্রীগাধে হহা। হল্গাশেশ « জনের মখ্যে বিভপ্ত 
ইখ। লেবলালেমে দরশশীয় স্থানে মধ্য গঠগুপি 
ডব্েখযোগ্য £ 

হুাদের বোদন প্রাচীর ( গয়েলিং প্খাপ ) * মাউণ্ড 
অফ অলিঠজ এব উপর বিখ্যাত গেখশেখাণি (0905৩ 
[0010 ) উদ্যান» গুন বহশকারী আষ্টের পদবূশিশে ধন্য 
“গা দোলোপোল্স।' বা গুখমন পথও খাঁজ এুশবিছ 
হণ্যার গ্বাণ গোল্গোশা এব তাহার সমাধস্থণ 

আরিমাথেধা রর যোফের উদ্যান । শাহ ছাড। এখানে 
নুসপমানদিগের অল্-অস্কা (151 4১00৮) মসজিদ এব 
€মর মসজী? অবান্থঠ। মসগ্রিধ দ্ুহটি হগুপী মনিবের 
বেদিমুলের উপর প্রচিষ্ঠিত। 
দ্র (001৮০ 09 00৩১96১৭ 0205১ 13944517074 014 

[6 চা) 90101৮-/6১: 4%05 01010 780, 1960. 

পশ দ/তিযণ 

জেল ম্মপরাধ, শাস্ত, জেল, কারাগার এই সবই 
অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত । কারাগার বা বন্দীশাপার উল্লেখ 
অতি গ্রাটীন কাপ হইঙেই পাওয়া] যায়, কিন্কধ এইসব 
বন্দীশাপ! বা কারাগার অপরাধীর চুডান্ত শাস্তির দিন 
পর্বস্থ তাহাকে আটক রাখার ব্যবস্থামাগহ ছিল। বরঙমাণ 
যুগের জেলখানা পৃবতন ধন্দীশালা বা কারাগার অপেক্ষা 
অনেক উন্নত ৪ সংস্কৃত প্রত্িষ্ঠান। বতম্বান অপরাধ ও 

€৪৭ 



জেল 

শান্তিবিজ্ঞানে অপরাধীর গ্রতি প্রতিহি"সার মনোভাবের 
পরিবর্তে প্রতিবেনার মানসিকতা ম্পষ্টতর। ফণে, 
অপরাধী, 'অপগাধবিজ্ঞান ও জেপ-খ্যবস্থার এক যুগান্থকাণী 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। 

শান্তির উদ্দেশ্য অপরাধীর অপরাধের বিচার নয, বরং 
পুনর্গঠনে সামাজিক জীবনে পুনর্বাসনে তাহাকে সাহায্য 
করা এই গঠণমূলক মনোভাব ধর্বপ্রথম দেখ! যায় 
ইনল্যাণ্ডের “হাউস অফ করেকশন” বা এয়ার্ক হাউস, 
-উুলিতে। ১১৫৭ খ্রীষ্টান্ে লণ্ডনণে সনগথম গাউস মক 
করেকশণ' স্থাপিত হয। 

১৭৭৫ খ্রষ্টান্দে ই“পাগ্ডের জণ হান্ণাও ইলুবোপের 

সমস্ত জেলথান। পবিদ্শন করেন। ১৭৭৭ গ্রীষ্টান্জে তাহাব 
স্টেট অথ প্রিজন" বহটি প্রকাশিত হখ। জন হাণ্যা$ও 
গঠনমূলক শাস্তি পক্ষপাতী ছিলেন। ওবে, স্থজনমূলক 
কায়িকম, শিক্ষা, আঙ্গত্য হত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে শন 
বামের ব্যবস্থাটিও ঠিণি আঅন্রমোন কবেন। ধথুপৃবি' 
অখবা “সেলুশার” দেশের পরিকরণাটি জন হা গযাডেরহ | 

আমমরিকার মুক্রাে হাওযাছের পরিকল্পনা গৃহীত 
হয় এখং ১৭৭৭ খ্রীষ্াবে 'পেনিটেণশ্যারি' 'মাইনের প্রবঙণা 
হয। উনবিংশ শতাব্ধীতে হগবোপেও বিশেষভাবে 
প্রসিয়াথ জেলে উন্নতি দেখা দিয়াছিল। 

বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে শাস্তিব্যবস্থাৰ মানবিক দিকটি 
'পরাখীবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞাশীৰ চোখে আরও স্বচ্ছ) 
্পষ্ট হইয়া ডঠিণ। এছ শুন ব্যবস্থাধ অপবান্ধীকে 
জেপথানায় পাঠানো হয শান্তি দিবাব জন্ত নয, তাহার 
অপরাধ রোগের? চিকিৎসার জগ্ত | মান্ন তাহার স্বভাবে 
অপরাধ করে না, করে সামান্িক, অর্থ নৈতিক, বাজনৈতিক 
প্রস্থতি অসপখা পরিস্থিতির প্রভাবে । অপরাধেব দুফ্তে 
মানুষ তাহার সামাজিক আদর্শ হইতে বিচুত হখ, কিন্ত 
এই ক্গলন সামধিক মাত্র। 

পরীক্ষামূপকভাবে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে খোলা- 
জেলখানা” সফল হইয়াে। 

অপরাধ ও শান্তি বিজ্ঞানের নূতন নুতন গবেষণার দিকে 
দৃটি গাখিয়া ভারতবর্ধেও জেলখানার পাণা প্রকার পরিব *ন 
ও সংস্কার সাধিত হহয়াছে। ভারতখধের জেলখানা লিকে 
মোট তিন ভাগে ভাগ করা যায-- সেণ্টযাল জেপ, ডিভ্রিক্ট 
জেল, সাবসিডিয়ারি জেপ। এক বৎসরের বেশি দণ্ড- 
প্রাঞ্ধ অপরাধীদের সেপ্টাাপ জেলে পাঠানো হয়। ডিস্ক 
জেলে সব রকম অপধাধীই আসে। অপবাধ নির্ধারিত 
হয় নাই অথবা অল্প সময়ের জন্য দণ্ুপ্রাঞ্ধ অপরাধীদের 
জন্ত আছে সাবসিভিয়ারি জেল বা লক-আপ। তকুণ 

৫6৩ 

জেলা 

অপরাধীদের জন্ত আলিপুর « বেরিলীতে জুভেলাইল জেল 
আছে। জভুভেনাইল দ্দেপে ১৮ বসের বেশি অপবাধীকে 
পাখা তয় না। ১৯৪৯ খ্রাষ্টাবে নুর প্রদেশের শখনো 
শহরে একটি আদর্শ জেপথান। স্বাপিন হহযগছে | এই 
ধরনের জেলে "্মপরাধীর দৈহিক, মাণসিক এ সামাদিক 
পরিস্ভিন্রি দিকে বিশেষ দুটি দেক্য়া হয় মাহাতঠে অপরাধী 
নিজকে সামাজিক ভাবে পুনগঠিত করিগা ঠদ্তে পার। 

দ্র 77 ১61, 73210108901 77 1০০, 

0710400%, 1943 ১ ৮ ৬৬ 127) 00, 001166710019 
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716 ৩0016101047, 1958 , 3. 1২০১০, 176 
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বে চু 

জেল! বাজন্ধ সগ্রহ ৪ প্রশাসনিক কাধের গ্ুবিপার্থে 
পাজকে কষেকটি এলাকায় বিভক্ত করা হয, ইহাদেরই 
লেলা ধলে। প্রত্যেক জেলা সাধারণতঃ এব নন জেশা। 

সক ৭ সমাহ শান (ডিঠকু ম্যাদ্শ্েড আ কাশেইীব) 
শাপনাধীন থাকে । প্রতি জেলী এক বা একাধিক মহকুম] 
লহয! গঠিত) আবার বখেকটি জেণা লহয়া একটি 
বিভাগ । 

গুপপুব যুগে দেশবিভাগে মামরা জেলার উল্লেখ পাই 
না। %প যুগে প্রথম জেলা । বিষয়) র সাঙ্মাৎ মেশে। 

পাঙজাশাসনের জন্য “দশ তখন কতকপ্ুশি প্রদেশ বা 

১্তে আবা৭ প্রত্োক ভুক্তি কতকগুলি বিষ্য ব' জেলায 
বিভক ছি । গুপু গে বীধি কিছিন তাহা ঠিক জানা 
»য় না। পববতী মুগে ইহা! একি ৪ মণ্ডলের অশ 
খু্ধাহত। ম€শ মাবুন্তিনে, আর্ত গডএকে এব চতুব্ক 

পাকে বিভল্ত ছিপ। পাটক বলিতে অধগ্রাম বুকাই ত। 
বিষয় বলিতে সাধারণতঃ জে বুঝাহ্ত কিম্বা বোনও 
কোন সমরে বিষ ও মণ্ডল এক বিশাগ বুঝাউত, 
যেমন খাড়ি বিজযসেনের ব)াখাকপুর তামশাসনে খ্ষিয় 
বলিয়া লিখিত হইলেও লক্ষণসেনের স্ুপ্ববন তাআ্শ'মনে 

মণ্ডল বন্যা খণি৩ হইয়াছে । সময সময় বিষষ মণ্শের 
অণশ বুঝাইত, আবার মগ্ডলণ কোন৭ ন্েত্রে বিষয়ের 
অ*্শ বুঝাইত। প্রপ্ত যুগে বিবষগুলির মধো ব্রিপুবী, 
অরিকিণ, মহাখুধাপার, গয়], কোটিবর্ধ বাতীত লা ৪ 
অন্তর্বেধী সম্ভবতঃ জেলা ছিপ। পাশ আমলে পুগুব্ধন 
ভূক্কির স্থাপীকট, কুদ্দাপখাত, কোটিবর্ষ, খেদিরিবল্ী, 
ইন্কডাসী, সঙটপদ্মাবাটি ও খাডিবিষষণ্ কযেকটি 

মণ্ডলের জেলা হওয়া সস্তব। এতদছ্বাতীত বর্ধমান 



জেলা 

প্রভৃতি কয়েকটি ভুক্তির কয়েকটি মণ্ডল জেলা হইতে 
পারে। গুপ্ত যুগে বিষয় বিষয়পতিৰ অধীনে ছিল। 
সাধারণতঃ কুমারামাত্য আধুক্তক, সামন্তমহাবাজগণ 

বিষষপতি হইতেন। কোনও বিষয়পতি (যেমন অগ্তবেদীর 
সবনাগ ) সরাসরি সম্রাটের অধীন ছিপেন আবার কোটি- 
বর্ষ ও জ্রিপুবীৰ বিষয়পতিরা প্রার্দেশিক শাসণকতার 
অধীন ছিলেন। জেলাষ বিষধপতিকে সাহাযা করিবার 
জন্য প্রায়ই বিষয়াধিকরণ ছিল । ১১২১১ ৪ ৫ -সখাক 
দামোদরপুর 'তাম্রশাসনে কোটিবধ বিষয়ের অধিকবণে 
বিষয়পতির সহাধককপে নগরশ্রেগী, প্রথম ফুলিক) প্রথম 
কায়স্থ এবং প্রথম লার্থবাহের উল্লেখ আছে। 

মুসশমান যুগে তুর্-আকগানদিগের সময় দেশবিভাগে 
জেলার উল্লেখ দেখা যায় না। শেরশাহের সময় সরকার 
ও পরগনার উল্লেখ দেখা যায়। তাহার সাম্রাজ্যে ৪৭টি 
সরকার ছিপ ও আব্বাসের মঙে ১১৩৯০ পরগনা ছিল। 
এত পবগণা হইতে পারে না, সম্ভবতঃ এগুলি গ্রাম । 
সরকার সম্ভবতঃ দেলা নয, প্রদেশ । 'আকবরের সমব 
১৫৮০ গ্রীঈন্ডে সমগ্র সাম্বাজ্জো ১২টি স্থুবা, ১০৫টি সরকার 
ও ২৭৩৭টি পরগনা ছিল। পরে বেরার, খান্দেশ ৪ 
আহ মপ্ণগর- এই তিনটি স্থবা যোগ হয ৪ সরকাণ 
মহপের সখা। বুদ্ধি পা | এই সবকারগুপি জেল! হইত্তে 
পারে। কিন্তু আকবরের লরকার ছিশ বাজন্ব সম্বশন্থ 
বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ নয । 

ব্রিটিশভারতে ২৫০টি অধিক জেপা ছিল। ১৯১১ 
খ্রীষ্টাকের হিসাবে ভারতে জেলার সখ্যা ৩৩০ |, দেশ- 

বিভাগের পুরে অখণ্ড বঙ্গ দেশে রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, 
বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি - এই পাচটি বিহাগে কশিকাতাসহ 
২০টি জেলা ছিল। ১৯৭৭ গ্রীষ্ভাবের ১৫ আগস্ট দেশ- 
বিভাগের পর সম্পূর্ণ ধর্মান বিভাগ ও পুনর্গঠিত প্রেসিডেন্সি 
বিভাগের অস্তভু্ত মোট ১৪টি ভ্েপা ( কলিকাহাসহ ) 
লইয়। পশ্চিম বঙ্গ গঠিত হঘ। পরবর্তী কালে বিভাব রাজা 
হইতে সিংভূম জেলার মধিকাংশ লইয়া" গঠি হ পুরুলিয়া এব" 
দেশীয় রাজ্য কুচবিহার পশ্চিম বঙ্গের যথাক্রমে বর্ধমান ও 
প্রেসিডেন্সি বিহাগের অন্থঠক্ি হয়। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ 
প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান ও জপলপাইগুডি-- এই ঠিনটি বিভাগে 
বিভক্ত । প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৫টি জেলা-_ কপিকাতা, 
হাওডা, চব্বিশ পরগণা, নদিয়া ৪ মুশিদাবাদ | বর্ধমান 
বিভাগে ৬টি জেলা যথা-_ মেদিনীপুর, হুগলি, বীকুডা, 
পুরুলিয়া, বীরভূম ও বর্ধমান। জলপাইগুড়ি বিভাগে 
৫টি জেলা কুচবিহার, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, 
জলপাইগুড়ি ও দাজিলিং। ই*বেজ আমলে প্রত্যেক 

জেলা পরিষদ 

জেলায় জেলা-শাসক ও সমাহর্তী এবং জেলা-বিচারক 
এই ছুই জন পদস্থ স্মধিকারিক থাকিতেন। দেশবিভাগেব 
পরে জেলা শাসক ৭ সমাহতা শ্েলার শাসনকাধ এবং 
জেপা-বিচারক জেলার বিচারকার্ধ পরিচালনা কবেন। 
কিন্ক পশ্চিম বঙ্গের দাগগিলি", জলপাইগুড়ি, ফুচবিহার ও 
পুরুলিয়া জেপায় জেপা-শাসক ও সমাইর্ভাক পরিবর্তে 
উপ ভুপ্তিপতি (ডেপুটি কমিশনার ) জেলার খাসণকার্ষ 
চালাইয়৷ থাকেন। ইহা ছাডা কলিকাতা দেল হিমাৰে 
গবিগণিত হইলে? এখনে জেলা শাসক ও সমাহঙ1 খা 
উপ উুক্কিপতি নাই । 
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জেল পরিষদ্দ ন্থাবীনল সগ্রাম শেষ ভইনার পৃর্বত 
উত্তর প্রদেশে পঞ্চাযে শী বাজপ্রথ। প্রব *নের প্রাথমিক চেষ্টা 
হখ। স্বাধীন ভাপির পব কিভাবে এই প্রথা সমাক 

কাধকর করা যাষ সেদিকে দি দেপখা হয়| বাণখাব 

বাহিবে আনেক প্রদেশে এখন নটি হাব পঞ্চায়াতী 
রাদের বাবস্থা হষঈটঘাছ | পশ্চিম বক্ষে এহ রাজ প্রবঠি ঠ 
হইযাছে চার স্থেরে। দুই ন্নশিটি গাম শহয়1! একাউ 
গ্রামশ ও। ও গ্রামপঞ্জায়ে » পাচ হুমটি গ্রামপঞ্চাযে ত লহ! 
একটি অঞ্চশাপঞ্চায়েন, প্রতি বক (131০) অঞ্চলে একটি 
করিয়া আঞ্চপিক পরিষদ এব প্রতি জেলায় একটি চজশ 
পরিষদ গঠিত হইয়াছে । ১৯৫৭ গ্রীগ্নাবের পশ্চিম বঙ্গ 
পর্চায়োত আইন এব ১৯৬৩ ত্রীষ্টাকের লদেলা পরিষদ 

আইন ন্মন্সাবে এই গুলির প্রবণ হহযাছে। এই চারিটি 
স্তরের প্রতিষ্ঠটানগ্রপির সামগ্রিক নাম পঞ্চাযেত-বাজ। 

দেল। পরিষদের সভ্যপথা| ঠিক যে নির্দি্ আছে 
তাহা নহে । জেলার মধ্যে যতগুলি আঞ্চশিক পরিষদ 
আছে সেগুপির প্রেসিডেপ্ট সকলেই এই জেলা পরিষদেব 
সাস্য। একটি জেপ! যতগুণি মহকুমায় বিভক্ত তাহা? 
প্রতোকটি মহকুমা হইতে ছুই জন করিয়া গ্রামপঞ্কায়েতে 
অধ্াক্ষ জেল! পরিষদে নিরাচিত হইতে পাবিবেন। প্রি 
জেলা হইতে নির্বাচিত লোকসভার ও প্রার্দেশিক আইন 
সভার সদশ্যরাও এ পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইব্ন। 
অবশ্য তাহার! মন্বী হইলে এ পদাধিকার থাকিবে না। 

৫৪৪ 



জেল! বো 

সেইভাবে রাজানভার অথব] প্রাদেশিক আইন পরিবদের 
কোনও অদশ্য যদি এ জেলার বাসিন্দা হন তাহা হইলে 
তাহাপাও পরিষদের সভ্য ইইবেন। মন্ত্রী হইলে সভ্য 
থাকিতে পারিবেন না। ইহ] ছাড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত 

শহবগুপিতে যে সব মিটনিসিপ্যাপিটি 'মাছে তাহাদের 
চেয়া বম্যানদেপ মধা হইতে একজন জেল। পরিষদের স্দশ্য 

মনোনীত হইবেন। জেপা শিক্ষাবোর্ডের প্রেসিডেপ্ট 
পদাধিকারে ইহারা সকলে জেপ। পরিষদের সাম্য । যদি 
মহিলা সর্দল্য বিশেষ ন| থাকেন "শাহ! হভলে দুই জন 
মঠিপা সদশ্য পর্ন্ত মনোনীত হতে পাবিবেন। জেলার 
মহকুমা হাকিমেরা ৭ জেলা পঞ্চায়েত অফিসার জেল! 
পরিষদের আসোমিখেট সন্ত ছিসাবে গণা হইবেন । ছেল 

পরিষদের সাশ্যরা নিজেদেব মণা হইতে একজনকে চেয়াব- 
ম্যান ও আগ একজনকে ভাইস চেয়ারম্যাণ নিধাচিভ 
করেন। 

জেপা পরিষদ এপি সম্পতি প্রতঠিঠিত হইয়াছে | এই- 
গুলি কিডাবে কাজকর্ম চাপান তাহা খুঝিবার সময় 
এখনও আসে নাই । 

নবেশচন্দ বায় 

জেল! নোর্ড রিটিশ আমলের প্রথম এক শতান্ীতে 
যে শাসনের কামাযো গডিয়। *ঠে হাতে স্থানীষ হ্বাযনু- 
শাপণের কোন? বন্দোবস্ত ছিপ না। এদিক ওদিক ছুহ- 
চাঞিটি শহরে মিটনিসিপ]ালিটির বাবস্থা মাত্র হইয়াছিল। 
জেলা শাসন সযগ্রহাবে সরকারি আমলাদেব উপবণেই 

হ্যন্তছিন। ১৮৭০ ও ১৮৭১ শ্রীষ্রান্দে ইহাণ সামান্গ কিছু 
পরিবঙন হইলেও শর্ড রিপনের সময পর্যশ্ত মোটামুটি 
আমলা তন্ন বজাম থাকে । 

পঙ প্িপন ভাবতে গভনবর জেলাবেন থাকা কাশীন 
ভাব গশঙ্নমেন্ট এক সিদ্ধান্ত (১৮৮১ শী) গ্রহণ কণেন 
যাহাতে স্থানীয় থ্বাবন্ুশাপন প্রবরিত হইতে গাবে। 

১৮৮৩ খ্রীগান্সে বালা সবকার তখনকার প্রাদেশিক থাহন 

পরিষদে স্বানীষ শ্বায়নুশাসন আইনের প্রস্তাব করবেন । 
প্রা এক বসব পরে এই প্রস্গাব নানাভাবে পবিবতিত 

হইয়া এক নূতন প্রস্তাবের আকাব ধাথণ করে এবং ১৮৮৫ 

খ্ী্টান্দে আইনে পরিণত হয (১৮৮৫ খ্রীষ্টন্দের ৩নং 

আইন )। 
এই আইন অগুসারে প্রতি জেলায় একটি জেল] বোর্ড 

ও গ্রতি মহকুমায় একটি স্থানীয় বোউ প্রঠিপ্ঠিত হইবার 
ব্যবস্থা হইল। জেলা বোঙগুলির দুই-তৃতীয়াংশ পযন্ত 
(১৯৩২ খ্রীষ্টাঝে ইহার পরিবতন হয়) সাশ্য বা স্থাণীয় 

ভা ৩৬৯ 

জেলিমাছ 

বো$গুলির ছারা নিবাচিত হইতে পাবিন। অর্থ পতাকার 

উপর এই বাবস্থা বপবষ থাকার পর স্াণীয় বো্গপি 
ভুশিমা দিবার বণ্দোনত্ত হয এব সেঠ কারণে জেলা 
বেগুলির সদণ্তদের পবোক্ষ শিবাচন বন্ধ করিষ। সোজা 
নিবাচনের বাবস্থ। হয। 

গ্াণীয গ্বাযত্তশাসন আইন পাশ হইবার ৩৪।৩% বসন 
পর্যন্ত জেলা ম্যাজিট্রেছই জেপ। বোছেব চেনারম্যান ব| 

অধাক্ষ ঠিসানে কাজ করিতেন । ১৯১৭ শ্রীষ্ভাকের ভারত 

সরকার আহন গবঠতত হইবার পর বেসরকারি সাশ্যদের 
মধ্য হইতে অধ্যক্ষ নিবাচিত হইতে থাকে । 

জেলা নোগ্ুপির প্রধান ক £বাগুপির মবো হিল: 
১. পান্তা নির্বাণ 9 মেখামত ২, স্থানে স্থানে চিকিৎসার 
বাপস্থা ৩. বোগেব বিশে প্রাতীশাৰ শিলারণ এব, 
৪. প্রাথমিক শিক্ষার পরমার । কিন্ধ সগঠির অভাবে 

কোন জেলা বোডই সকপ কতবা কোন দিন সসম্পন্ন 

করিতে পাবে নাই | ১৯৩৩ খ্রাঙ্গাছে জেলা! বোডগুলি 
হপিযা বিবার ব্যবস্থ। তথ । 

নাবণওনা বায 

জেলিমাছ একনানী প্রাণগোঙ্গর ( 

কোএলেশ্েধাতা, [051010-0001010061818) শি 

সানুদিক অমেক্দগী প্রাণা। পঞ্চাশ কোটি বখসর পুবেগ 

শিলাস্তরেও জেপিমাছের জাবাশু পাণ্যা গিষ'ছে। 
জেলিমাছেখ দেহের কোষগুলি ছুইটি স্থবে মম্িত 

এই ছুই স্থরের মধো মেসোখ্রিষা শামক অর্ধ এণ্ল এক প্রকার 

পদার্থ থাকে । এই অর্ধন্রল পদার্থের জাই ইহাদের 
“দহ জেপির মত নবম হইয়া থাকে । দেহে তজব পদ 

মানু শতকরা ১ ভাগ, অট্জিব পদার্থ ৩ ভাগ «অবশিষ্ট 

৯৬ ভাগই জল। ইহাদের দেচেনু আরতি খোপা ছাতা 

মত। এই ছাশার চাবি দিকে অনেক শুডের মত অঙ্গ 

বা কমিকা । শানিন্যাপ দেনটাকণ ) থাকে । 
মাণ্সাশী প্রাণী । শিকার ধরিবার মময 9 আছবুশার্থ 

কমিকার কতকগ্ণ্ল কোষ অগ্ পাণীর দেহে সন কররিখা 

বিষনিঃসরণে তাহাদের অবশ করিয়া দেয়) এইট কোণ 
গুল মানুষের দেহে লাগিলে উয়ানক জাল" অন্হ* হয। 
ছার মত দেহের শীচেব্র দিকে ইহাদের মুখ, তাহাকে 
কেন্দ কবিযা থাছ্য ধবিলার জন্বা চার্িটি ম। সন খন 

বাহু ( ওরাশ আম ) থাকে । খাছ্নালটি শা £শাদঘায 

বিভক্ত | সমুদ্র্ল হইতে খাছ্ধা ও অগঞ্সিজেন গ্রহণ 
করিয়া ও দেহ হইতে দ্ধিত পদাথ বাহির কগিথা দিয। 
এই নালী একযোগে খাদনাপী, বঞ্স'বহন ৩ঙ, শ্বাসতন্ 

ছেদ্িয়াছ 
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জেন্কইট 

ও রেচনতগ্রেব কাজ করিধা থাকে । মাধারণতঃ জেলি- 
মাছেব আ্ত্রী-পুকষ ০৬ আছে। পক্ষ গ্রাণাব দেহে চারিটি 
অগ্ডকোষ এ" স্ত্রী প্রাণীর দেহে চারিটি ডিশ্বাশয থাকে, 
সেগুলি অশক্ষরাকৃতি এবং খাদ্নালীরই চারিটি থপিতে 
অবস্থিত । 

জেশিমাু আলোক ও অদ্ধকাবেব পার্থক্য অন্ভ তব 
করিতে পারে। জল ও বাধুর শোতে এবং কধিকাগুলির 
সাহাযো ইহারা একন্ান হইতে অনা স্থানে যাতাধাত 
করে। দেহের মাংমপেশীর সকোচন ও প্রমাবণেরু দ্বাব! 

ইহাবা। জলেব মধো গুঠানামা কবে। 
প্রায় ২ মিপিমিটার হইতে ২ মীগাণ পথন্ত বাসেব 

জেলিমাছ দেখা যায। উতর আটপারন্টিকের মববৃহং 
জেলিমাহু 'াকযানেযা আরব তিকা'ব (09166. 07০6100 ) 

কষিকা? ধৈ্ধা প্রায় ৩৬ মিটার ও ওজন প্রা ১০ 
কুইণ্টাপ। পপেলাগিযা নকৃর্লুকী? (01987617000- 

[110 ) এ্রাজাতিব জেশিমাছের শবীব হইতে একপ্রকার 
জব আলো বিকিবি৩ হইযা থাকে । 

ভারতীয সমুশোপবুলে জেলিখাছু পা এযা ঘাথ | চীন 
ও জাপানে কঙকগুলি প্রজা তব জেপিমাহু খাগ্ঠ হিসাবে 
ব্যবহৃত হয। “একনালী প্রাণ দ্র। 

দ্বা. লে [75701], 10106 11196101005, 17060:00 
0৮01181 0906101)170714, ৮০1], টিতে 0100, 1940, 

'অলীমণুমাপ ৯ধ'ব শী 

জেম্ুইট ক্যাথলিক সম্প্রদাষের 'ন্ভগ হ সোসাইটি অঞ্ 
জিসাম-এর সদশ্যগণের শোক্প্রুসি্ধ নাম। ইগনাংপিউন 
লখোলা (১৪৯১ ১৫৫৬ খ্রা) এই সঘের প্রতিষ্টাতা। 
মধাযগীয় নাগব-এতিহো লালিত হগনাংমিটপ প্রথম জীবনে 
সৈশ্কের বুরি অবলঙ্থন কন্নে। আহ * হহবা যুদ্ধক্ষেতে 
হইতে দীধদিল দুরে থাকিবাব অপসব সমমে যীশ্বথাষ্টের 
এব, সাধুপন্থগণেত্র জীবনী পাঠ করিগা তিনি স কল করে 
যে এঁহিক কোণ৪ রাজার জন্য যুদ্ধ ন] করিয়া] তিনি 
যাশুধীই-প্রদশিত পগে আহ্বণনযোগ করিবেন। কয়েক জন 

শিশ্ ভাঙার কাজে সাহাযা করিবার জগ্য 'মাগাইয়। 
আসেন-- ষেট ফ্বান্সিম জেণশবাণ চাদে মধ্যে প্রসিদ্ধি- 
তখ। ১৫৪০ খ্রাষ্টার্ে পোপ ততীম় পণ ৮পামাইটিকে 
সরকার শ্বীরৃতি দান করেন। প্রথম দীক্ষিত গেম ইটগণ 
ক্যাথলিক ধর্ষ প্রচাবে আঙ্গীবন 'আম্মশিযোগ করিবার 

সংকল্প করিয়া পোপকে প্রতিশ্রতি দেন যে তিনি পৃথিবীর 
সেখানেই তাহাদের পাঠাইবেশ যেখানেই ভাঙার যাইতে 
অঙ্গীকারখদ্ধ থাকিবেন। আজ্ঞাপালনের এই বিশেষত্ব 

জেহাদ 

জেন্থইটগণ আছ অক্ষুপ্ন রাখিযাছেন। সোমষাইটির 
সদন্যপণখ্যা ক্রমশঃ বুধি পাইতে থাকিলে কাহার] খ্রীষ্টের 
বাণী প্রচারে, শিক্ষা এ সমান্কল্যাণমূপক কাধে এবং 
তাহাদেব স্বীয় ক্যাথপিক সমাজেব সেবাকার্ধে বিভিন্ন 
দেশে প্রেবিত হন। ১৭৭৩ গ্রষ্টান্ে পোপ চতুর্দশ 
রিমেট জেম্থইটদেরু প্রতিহত কবেন, কিক ১৮০১ গ্রষ্টাবদে 
পোপ সপূম পাযাস তাহাদের পুণগায স্বীকৃতি দান 
করেশ। 

পৃথিবীর প্রাম মক্ল দেশই আজ জেন্ুইটদেব 
কর্মভূমি। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তাহাদের মোট 

সদ সখা। ৩৫৮২৭ ১ খিভিন্ন মহাদেশে নিক্নপিখিত 

সখ্যাথ তাহাবা নিস্তৃত, ইতরোপ ১৬১৫৬, এশিয়া 
৫০৩৯ ( তারতরর্ণ ২৬৯৫), আফ্িকা- ৬৫২, উন্নর 
আমেরিকা--৯৫২৫ এখ" দক্ষিণ আমেরিকা 9৪৫৫। 

বাব ব ঈ।গাদান 

জেহার্দ আলাহব উদ্দেশে সবশনিি পযোগ, নব- 
ত্যাগ, এমন কি জীলন পাগ্ক বিমছন পিখা তা, নী) 

মাদশ ৪ বিশ্বাসকে প্রতি কিলার নামই জেহাদ । 
জেহাদ অর্থে শণু তখবাবির যু নয, শেব পথগন্দব 

হনণত খহম্মদ মোস্তথা (সাত) আরেশ ববিষাছেন 
মে ইপপাষেব জগ্ত শিণমীন সাত য়ে সুদ উহ] ক্ষুদ্র 
জেহাদ এব মানবের য় "পুর সহিত বিবেকের য়ে 
বির স'গ্রাম হা পুনৰ জেহদ | মানবের সৎ 

গণবারজিকে ৪ খোদার উপব বিশ্বামকে যে শি ধাম 

কবিতে চাহে তাহাকে নিমূলি করিবার ভগ মে স'গাম 
এবং মত্াাচারিত, উৎ্পীডি £, আঅবঙেপি *, শোষত এ 
শি» মাকে মশ্যাচাশী “ব শোষকের হা ভইঠে 

রঙ্গ]! কারবার অণ' যে সংগ্রাম ডহ] ইসলামে জেহাদ নামে 

থ্াত। নার্গিক ৪ কপটাচাখী সম্পরধাষের মিলিত শি? 

যখন পথিবীব বুকে শান 9 চিপগ্জীব ধহকে উৎখাত 

কবিবাব জগ্য বডমগ্ধ করে, তখনহ শান্টির সেবকগণ 
আলাহ, কতক জেহাদ করিবার জন্য ব্ঘাদিছ হইযাতেন। 
কোথান শরীফ এ হাদধিষ শবীকে (পধগন্ধবের উপদেশ- 
সমূহ ) পুনঃপুনঃ ঘোঁষত শভহযাছে যে ন্সেহাদের নামে 

কোনন্ধপ পাশবিক অন্যাচার, পারী শিশু ও দুর্বপের 
প্রতি নিরাঙণ এবং বুথা ও অন্যায় হত্যাকাণ্ড কব! চলিবে 

না। জেহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হহবার পথ জেহাদ বন্ধ 
করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে । শঞুর প্ররোচন। 
কিংবা শক কড়ক 'আাধান্ত না হওষা পর্বস্ত জেহাদ কখনই 
আরস্ত কর। হয় ণা। জেহাদে মৃহ্যুবরণকারীদের 
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জৈন আচার-অগ্ঠান 

শহীদকপে গণা করা হয । মক্কা বিজষের সমযে দেশত্যাগী, 
অত্যাচারি 5 পখগস্থর প্রকৃত ক্ষমাশাপী হওয়া সঞ্েও 
মক্ধার বিধমী শঞ্ছদের উপর কোনোবপ অত্যাচার না 
করিয়া শাপ্তিপর্ণতাবে তাহাদিগকে ইসলামের ছায়।ওলে 

স্থান দান করিযা জেভাদ পরিত্যাগ করিসাছিলেন। 

গবদ্ধুম পোব হান 

জৈন আচর- ন জৈন ধর্দের পক্ষ্য মুক্তি বা 

মোক্ষলাভ। মোর (জনমতে ভান এব ক্রিযাণ উপব 

নিল্রশীল। এইজন্য প্রাচীন জৈন ধর্শগ্রন্থে এক দিকে 

যেমন জ্ঞানের, অন্য পিকে তেমনই আচার আচবশের 

বিখতির প্রাধান্ত দেখ। যাণ। *বে এই আচার বা আচরণ 

শুদ্ধ সত ৪ চারিন সম্পন্ন হহতে সাভাযা করে। 

লোকাচার সম্পকে যে সমস্ত গণ্থ খচিত হভযাছে "ভাত! 

পববগী কালের জৈনদের তশোকাচার অধিকা শ ক্ষেব্ই 
গ্বাণীব গাচাবের থাবা প্রতাবাশিত এব সেল গ্বানভেদে 

মন ভিন্ন কপ হহণ কবিমাছে। 

জিনস খ পাপ, জার্ধবী, আাবক ও আবিক] | গুহী ব্য 
৪ [শয্যা ) ছ্বাপা চিত হয। সাণু ৪ সাধ্বীধের জশ্ 
মহিত্সী, স শা, অচৌম, এছচষ এ আপব্গ্র _ ইউ পাচটি 
মহান *র বিধান মান 1 আমচি সাক পাণাতিপাও বিরু্ণ 

“প্র বলা হয়| শ্বিশীয পণ সশা বা মুষাবাদ বিবষণ 

আহ জিা কথা না বণা। তুণীথ ক* অচৌধ বা 
আঅদঞাদ।ন টিরদণ | আপ্রুদএ কোনও দিনিস গ্রণ না 

কথা থভ পাত্র অন্তগত | পগ্রযোনেন মরিবিক্ধ ভিক্ষ 

গ্রহণ৭ চেয। এই কেরে জল বান গাছের তপাখ পড়িয়া 
থাকা বল৭ ঠলিষা লন্যা সা সাশিদদের পক্ষে শাষল। 
চপ, বীচ বা মৈখন বিরমণ বঞ। পক্ষ অপরিগ্রহ 
বা পবিগ্রহ বিরমণ নত। লা] থা শার্বীরা ধন, ধান 
ভূমি, গুভ, সমস্ত পকম পণিগ্রহ পবিপাগ কলিব। এই 

পাঁচটি মহাণ* ছ্াডা জন সাধু ৭ সার্ধীদের শশা শমা 
মার্দব পতি দশ প্রকার যতিথমেখ বিধান মআছে। 

জৈণ শ্রাবকদেণ তীবনধারণ নিমন্ষিত কবিখাৰ জগ্ন 
দ্বাদশ এতের বিধান আছে । 

গদধান হইতে আন্তকর্ম পথপ্ত গৃহীর যে ষোল) 
অবশ্রকরণায় কর্ণ আছে মাহাদের আমপা “সংখাপ ধলি 
তা “আচার দিনকধে' দেওযা আছে । “আচার দিনকর' 
শ্বেতাশ্ব গ্রন্থ । দিগরদেব গ্রন্থ 'আদি পুরাণে গভাধাণ 
হইতে ৫৩ রকম সংগ্কাবের উলেখ আছে। 

জৈনদের উপাসনা পঞ্ছতিও খ্বতন্ত্র । জৈন ধর্ম সবনিযন্ত। 

শপ্রিকতা ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। এজন্য জৈন ধনে 

জৈন আচার-মন্ষ্ঠান 

ঈশ্ববোপাসনাব স্বান নাই । জৈনেরা সম্প্রণব্ধপে বর্ধক্ষণ 
ঝগিযা ফিনি 'দিন' বা অ্ৎ পদধাচা হন বা সেই পথের 

পথিক "্াহাদদে উপাসনা করেন ( দঠতা ৪ ভিন? উ)। 
জৈন পরিভাঙ্ায় ইহাদের পরমেচা ব 1 হখ। পরমেঠ পাচ 
জন সিদ্ছপবমে্ী বা বিদেহা ঘুন্স্থা, আহহ বা তীথণকর 
পরচেগি বা মুক্ত জীনান্সা) আচায পব্ষ্টো, উপাধ্যায় 
পরমেঠী ৪ সাধু পবনে্ঠা। শেষ নিন পরুষ্টো দুক্গাঙা 
নহেন ১ কিছ ভাগের দধো দিয়া আমবা মহৎ পরুমেছাকে 
জাশি বলিয়া উহাদের * পরমেটী বলা হয । এহ পরমেচাকে 
বেন্দ্র করিয়াহ ঠজনদেখ মহামন্থ নিমে! অরিহন্তাপৎ ; 

ইত্যাদি 5৪ হইম়াছে। 
জেন ডপাসনার উদ্দেশ্য কূপাপাভ নয়, কারণ জৈন 

মাত জবর শুভাশত নিজের বের উপর লিশহুশীল | 

তীর্থ করেব ক্ষমতা নাই যে কাহার কমবে সাহায্য 

কপেন। এজন্য টলৈন উপাসনা আদশ বা লক্ষোর 

৬পাসন]। 
সঞ্চন হৈনভ যে বিগ্রহের উপালনা ববেন ঠাহা 

হে | যাহারা করেন ভাঙহাদেব মশিপমাগা বলা হয়। 
শাহারা করেন না তাহাবা 'মারমাগা | মন্দির্'গাদের 
সানুরা ব্নাদিব ছারাই বিগ্রহের উপাপনা কন্নে। 
যাহার] গৃহী ভাহাদের জন্য অপ, চণ্গন, খল, বৃপ, পাপ, 
অগগত, ঠৈবেছে 9 ফলন 5 অষ্ট হকাবী পূঙাব বিবান। 

জেন পবাম ৪ পবদিনেব সখাও অনেক। 
শেঙাম্বরদের পট মাসের দ্বিতী্া, পথচী, ঈ্টুমী, একাপশী, 
চতদণ। এ পুমা অমাক্াতে উপবাদ বিধেষ | ইহার 
মন্ে অষ্টমী ৪ চডুদশী ঠধান। লিগবেরা পুশিমা এ 
মমাবন্তা বাদে বাকি দশ দিন উপবান করেন। যাহাবা 
শমন্ত বসব ধরিধা এই উপশাম কবিনে না পাবেন, 

চাতুমান্তে (শ্রাবণ কশাতক) এই উপবাস তাশ"দিগকে 
অব্গাহ ককিতে হয । উপণাস হৈনতদর অবগ্তকরশীয়। 

অনশনে মুভ্াপবণ জৈনদের নিকট আনও শ্বাধা। 
তীর্থ করদের জন্ম ৪ ানবাশীদিব পিন জৈনদের 

পবদ্ন। টচবী শুরা দবোদশী মহাবগিবের জন্মাদন | সেই 

পিন মহাবীর-জযন্ী পাপিত হ্য। দীপাবশী মভাবীবের 
নিধাণ দিশ। অক্ষধ ভুতীয়াখ গুথম তা কব খষতদেবের 
খাথ' মক ত্রঙ উদ্যাপত হয। পোধী কৃষণ। দশমী ভগবান 
পাপাথেব জন্মদিন 

খ্বেতাম্বব টওনর্দেব মার একটি বিশিষ্ট পরব "পি বা 
“'আমপ,। আমিল বৎসরে দুহবাব অগগ্তিত হয- আশ্বিন 
ও চৈত্র মাসে । সপুমী হইতে পূশিমা পথন্ত এই অনুচান 
চলে। অনুষ্ঠানের বিষয় শিদ্ধিচত্রের পুজা। নয়বার 
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আমিল করিলে একটি রঙ প্রণ হয়। প্রত উদযাপনের 
শেষেব ছিন নব পদের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয । 'আমিশের 
সময সিদ্ধচঞর যন্ত্রকে জান করাইবার জগ্ত জলাশযে লই! 
যাওয়। হয়। ইহাকে জলযাতা। বলে। 

অষ্টাহিক1 পিগম্থবেএ পবাদণ। আধা, কারক ৭ ফান্সন 
মানে অষ্টাঞ্চিকা পাপিতহয। অষ্টাহিকায আট দিন উপবাস 

করা বিষে । শরবণবেপগো খাব স্থিত গোম্মটেশ্ববের সানা 

তিষেক আবার দিগন্বর জৈনর্দের একটি বিশেষ পবাদণ। 
এই ন্নানাতিষেক বাবো বংসরে একবার অগষ্ঠিত হয। 

দেনদেখ সমস্ত পবের মধ্যে পযুষিণ পর্ব চাওমাস্যের 
মাঝামাঝি সময়ে অগষ্ঠিত হয। শ্বেতাঙ্গ গদের পর্ণ 
শ্রাখণী ফা দ্বাদশীতে আরস্ত হইযা শ্রাণ্ণী শুক্র) পঞ্চমীতে 
শেষ হয়। এহ সমযে ভদ্রবাত রচিও কল্লস্থন। পাঠ কণা 
হঘ। যাহাবা 'আট দিন উপধাশ কবেন না ভাহা? এহ 
শেষেব দিন অবশ্ঠত উপবাল কবেন। এই দিনটিকে 
'স বংসবী” বলা হয। সেদিন সমঞ্ত বখ্সরে ক৩ কর্মের 
পঙ্গাণোচনা করা হয়। সবৎসবীর পরের দিন ক্ষমা 
যাচনীখ পধিন। পিগম্বপদেএ এই পযূণ্ণ আাবণী শা 
পঞ্চয়ীতে "আরম্ভ ৭ চতুর্দশীতে শেষ হয। এই দশদিন 
উম্ান্থাতী রচিত “৩ধার্থহ্ে ব দশ অধ্যানের পাঠ ৪ 
ব)াখযা তম । দশ দিনে দশ ধর্ধের ব্যাখা! হয বশিষ। 
পিগম্ববেবা পরু্দণকে পন্লক্ষণী" বপন । দশপক্ষণার 
শেষ দিন অনন্ত চুদা । সেদিন দিগন্ণ জৈনেবা 
স্বেতাম্বর্দে মত স বধ্মবী পাপন করেন এব" পরের ধিন 

পবস্পরেখ নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। 

"ণশ নাওয়াশী 

জৈন দর্শম ভারতীয় দাশনিকদিগের মধো ফাহাবা বেদকে 
প্রামাণিক বশিয়া স্বীকার ধরেন না তাহাদের মতবাদ 
নান্তিক-দর্শন পশম পবিচি | জৈন দর্শন ভার শীষ পাস্তিক- 
দশনসমূহের অন্য তম (“জন ধর্ম দ্র)। িনের পরবর্তি ধর্ম 
৪ দশনের নাম জৈন ধর্ম জন দশন। বিশ্বের যে অশে 
জীব 9 জড় পরার্ বিছ্যমাণ জৈনেরা সেই আ'শকে পোক' 
আগখা। প্রিয়া থাকেন। পোকের চতুদিকে যে অনন্ত 
বিশ শ্গ্ধ বিগ্ধমান তাহার নাম অশোক । জেন দশনে 
নএটি ৬৭ ম্বীকূত হয] থাকে ১ যথা জীব, অঙ্গীব, আম্মব, 
বন্ধ, পুণ), পাপ, সংবর, নির্জরা এব" মোক্ষ । জন মতে 
এই বিশ্ব অনাদি ও মপস্ত। ইহার স্থট্টকর্ভা কেহ নাই। 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্ধ নক্কে, অবতারবাদ ৪ স্বীকাধ নহে | 
জৈনে4] জীবন্মুপ্তিতে বিশ্বাসী । তাহাদের মতে তীর্থ কর- 
গণ জীবন্মুক্ত । ঠাহারাহ দেবতার ন্যায় পূজা । জৈনেরা 
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কমমলে আম্থাবান । ভাহার। পেন যে, করেব ফলদাত। 

আর কেহ নাই কর্মই কর্মের ফপদাতা। সাধনের ফলে 
কর্ম ক্ষরপ্রাপ হহলে মোক্ষলাত হয। 

বৌদ্ধ মতে সহিত কোন ৭ কোন বিয়ে জন মতের 
সাদৃশ্য মাছে । বৌদ্ধদের গ্রাম জৈনেবা বোধ প্রামাণিকতা 
অন্ধীকার করেন, স মাবকে দুঃখময় পিয়া মনে কৰেন 
ও ঈশ্বর মানেন না বলিয়া অনেকে মনে করেন যে 
জৈন মতটি বৌদ্ধ মতেখই শাখামাহ। কিছু ইহ! ঠিক 
নহে, কাৰণ আনক মৌশিক বিষয়েই বৌদ দর্শনর সহিত 
টন দর্শনের মৌপিক পার্থক্য আছে । বৌছেরা ক্ষণ- 
তঙ্গরবাদী , লৈনেবা শণিকতৃনাদ খিশাশী নহেন। 
বৌছেবা কোন৭ স্থায়ী আনাণ আস্তহ স্বীকার কবেন 
না, টনের আস্তক শাশনিকপিগের না আগ্রা 
স্াযিত্ব টিশ্বাসী। বৌদ্ধ মনে অভ জগক্কের ওপারানম্থবপ 
কোনণ৭ স্থায়ী জড পশ্ত নাত , ঠৈনেরা পুদাশ শামক জড় 
উপাদানের অঙ্িখে বিশ্বাপা। 

বৈশেরা ঝালন থে তাহাদের মতটি অতি প্রাচীন। 
ঈাতাবা সাধারণ ৩: চধিশ জন পৃণাচা যব নান ডালখ 
কবিবাথাকেন। আচাবদিগের নাশের তা নকাখ প্রণচেত 
ঝবভাদবের নান পি তাদব 9 মনাবীরা দ) বং 

পবিসযাপিতে মহাবাবর নাম দেগ০১ পাণয় যাম। 
মছাবীব বর্ধমানের পনপতী দার বদন প্রি আটাত।ব 
নাম পাশন। | গ্রীঙ্গপব ৮ম শশা) গোকলাখা ৪ )। 

কালণয়ে েপদিগেক ধবে) (শশার শি দিগন্ধা 
নামে দুইটি সম্্রধার দু হেন দা*ানক এ বব 
হহাদের মদে) কোপ বিবোধ নাহ । হহাদের পাকা 
আারমুশক । 

জৈন মতে জ্ঞান 'গাঞ্সার ধর্ম। হহা কর্মের আলোকের 
গায ম্বপ্রকাশ ৪ অন্য বস্তির প্রবাশক। গান ম্বদপতঃ 
অনন্ত আআনসম্পনন। কিন্য ধেহ, হন্দ্িয * মনের ছারা 
আম্মার জ্ঞানের গতি প্রর্হঠ ঠইখা খাকে,। কারণ 

দেহেছিয়াদি কর্মখশ হহতে টউত্পন্ন এব কমমলই আম্মার 
ংকোচনের হেতু । কর্মমণ আঅপনার্রিত তহণে আগ্না 

ত্রীয় অনন্ত জ্ঞান অন্গতব করিযা থাকেন। অপবোক্ষ ও 
পরোক্ষ ভেদে জ্ঞান ছুই প্রক্কার। ইন্ছ্িয়ের সহি 5 বিষয়ে 
স'যোগে যে জান উৎপন্ন হয সেই জ্ঞানই সাধারণ ৩ঃ 
অপরোক্ষ জ্ঞান পামে পরিচিত হুইযা থাকে। জেনেবা 
এইপ্রকার অপরোক্ষ জানকে ব্যাবহারিক অপরোক্ষ জ্ঞাণ 
বলিয়া গাকেন। প্রকৃত অপরোক্ষ জ্ঞানের সময়ে আত্মা 
ইন্দ্রিয় এবং মনের সাহাধাঁ বাতিরেকে সাক্ষাতৎভাবে পঞ্তণ 
পরিচষ পাভ করিয়া থাকেন। এইপ্রকার অপবোক্ষ 
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জ্ঞানের নাম পারমাথিক অপরোক্ষ জ্ঞান। আত্মা যখন 
কতক পরিমাণে কর্মপ্রতাবমুণ্ড হ%তখন হন্দিযের মগোচর, 
হদূরধতা ও শ্রহুপ্ম পরিচ্ছিন্ন পপ্তর সম্ঘন্ধে তাঠার প্রত্য্গ- 
জ্ঞান লাভ করিবার শর্ত জন্মে জ্ঞানের হাহ অবধি। 

আত্মা যখন বাগ-দ্ধেধাদি লয় করিতে সমর্থ হন ৩খন ঠিনি 
অপবেব মনের প্রত্যক্ষ পরিচষ লাভ করিত পাবেন - 

ইহা মনঃপধায় জ্ঞান। অখশেষে যখন জ্ঞানাবরক সকপ 

কমমল অপসারিত হয তখন আম্মার সবন্ত্ব প্রকাশিত 

হয। 

জৈনেবা ছুই প্রকার শোৌকিক জ্ঞানেব উল্লেখ কবিষা 
থাকেন। তন্মধ্যে ইন্ছিয এ মনের সাহাযো যেজ্ঞান জন্মে 
তাহার নাম “মতি | জৈন মছে লৌকিক প্রত্যক্ষ, স্থৃতি। 
প্রত্যাতিজ্ঞা, এমনকি অন্ঈমানও মতির অঞ্চশত | লৌকিক 
আপ্রবাঞকাজাও ভ্রানকে শত বলা হইনা খাকে | মনত, 

পধাণ ৪ কেবলপ্রণ্ন্ম ব্াযঠী" পর সকপ গ্রকাব জ্ঞানেই 
ভ্রমের সঙ্গাণনা থাকে | জৈনেরা প্রন্যক্ষ, অনুমান ৪ শাস্- 
বাকোর প্রামাণিক৩া স্বীকার করিখা থাকেন । হীর্ধতকব- 
দিগের পঠ্াক্ষীঠ5 বিষয়ই চাহাদের শাঞ্ছের উপাদান । 

তেল মাঠে গলোক পষ্তহ আনলধমক, অর্থাৎ প্রন্যেক 
বণ্তবই অনেক ওল দিক বাঁ বিভাব আছে। সিপুব ন 
দিগের পঠিত স্ব মকণ ধমহ এককালে গ্রকাশিত হইযা 
থাকে। কিন্তু সাধাবণ মানুষ যখন কোন বস্তরর একটি 
বিশাবের দিকে শন্ষা করে তখন 'ভাহার শিকট অন্ত 
বিশাবওশ প্রবৰাশিঠ হয় না। কোনও একটি বিশেষ 
দুটিতুষ্গী ছ্বাণা সাধারণ মাস কোন৭ বস্তুর একটিমাত্র 
বিশাবেব যে অপণ ভশন লাশ কবে তাহা শষ? জান । 
যে বাকা খা বচশ দ্বাপা এহ প্রকার নখ প্রকাশিত হয 

সেই বাকা৭ “নয় নাষে অভিহিত । জিনগিশের জান 
বাতীত আর কাহাব* জান পণ শহে। প্রত্যেক নয 
বাকোব সঙাশহ আপেক্ষিক | এইনন্ত জৈনেরা প্রত্যেকটি 
নয়ের পুবে স্চাৎ, পদটি বাবহাব করিযা থাবেন। 'স্যাখ। 
বাবহাবেব তাৎপয এহ যে, যিনি যে বাকাই বলুন না কেন 
তাহার স্মরণ বাখা উচিত যে, তিনি যে দুিঙনঙ্গীতে বন্তটিকে 
লক্ষা করিযাছেন এব" উহার যে দিকে লক্ষ করিযা্েন 
মে দৃষ্টিভঙ্গী এবং মেই দিক গ্রহণ করিপে ঠাহাধ খাকা 
সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে, কিন্ত অগ্ত দিতে তাহার 
বাকা সত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। টজনেরা জ্ঞাতাব 
দৃষ্টিবৈচিত্রা এবং বস্ধর বিশাব-বহুত্ে বিশ্বাসী । ক্ষাহাদ্ে 
মতে কোন নয় খাকাই একমাব সত্য বাক্য নহে) 

প্রত্যেক বাকোর সত্যতাই আপেক্ষিক। 
কোনও বস্তর অন্তিতাদি ধর্সের সম্বদ্ধে জিজ্ঞাসা উপস্থিত 
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হইলে জৈনেপা সেই বস্তর নান? দ্বিক পর্যালোচনা করিয়া 
আপেক্ষিকচার মহিত বিবোধবঠি ত ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ 

ঘাধা সমথি৩ সাও প্রকার বচন ধিন্তাম করিয়া থাকেন। 

এহ সাও প্রকার বচন বিশ্যামকে সপ্তভঙ্গী শয় বলা হহয়া 
থাকে। সপ্চভঙ্গী নয়ে অস্কগত সান্টি বান্া এইরূপ 
১ স্যাৎ মস্তি € স্যার শান্তি ৩. স্তাঙ শস্থি নাস্তি ৮ 

৪ শ্যাৎ অবঞ্চবাম্ ৫ আছ অস্তি চ 'অনন্রবাণ চ ৬. স্াৎ 
নাস্তি » অবঞ্্ব্ঞ্চ এব ৭ শা অস্থি ৮ শাশ্তি চ 
অবক্তবাঞ্চ। ঘরে ঘট আছে বিনা) এহ প্রশ্রের উদ্ধ্থে 

সাধারণতঃ হ1, কিবা শী? বব হইয়। থাকে । কিন্তু 
জৈনদিগের মতে খিট আছে? বলিশেহ বুঝি 5 হুহবে যে, 
কোন ও বিশেব দুষ্টি৬গ্গীতে কোন ও বিশেষ স্থানে ও কোনও 
বিশেষ কাশে দেখিতে গেলে উক্ত গৃহে একটি বিশ্ষে ঘট 
আছে , অগ্যথা “ঘ? আছে? বাক্টির কোন এ অথ হইবে 
না। এজন্য €জনেবা শু মস্তি? শা বপিগা 'স্তাৎ অস্ত? 
বলিষা থাকেন । ঘঢটিল ব6যন্ছন্ষণ পাপ লা১য ততক্ষণ 
সাধারণ মাগষ বলে যে, ঘটটি বওুবধণ নহে । কিন্তু জৈনেবা 
লেন যে, কোনও এক নিদিইট দেশ, নির্দিষ্ট কাল এব, 

নিদিই অবস্থা উহ] বপ্তবণ শহে। হাহারা এইবপ 
ক্ষেতে শুধু শান্তি? পা বলিধা শ্যা্ নাস্তি বলিয়া থাকেন। 
ঘটটি যধি কখন বুক্ুবশ হম এব কগনও বস্তা ন হর, 
যধি কোন9 অবস্থা লাল হয আবার কোনও অবস্থ এ 
বাচা বা রক্ত গাকে হাহ হন্নে জৈনেবা সেই ্ুইটি 
অনস্থাই প্রকাশ করিয়া বলেন _শ্া্ৎ অস্তি চ নান্তি চ 

বক্তথাঁ, | হহা তজ*পিগেধ তাতীব নয। চতুততঃ উনের] 
বলেন মে, এক দিক দিবা দেখিতত গেলে বন্তর আবপ 
অবকুবা, অথাৎ বপাখ ফোগয নহে । খটটি যখন বাচা 
থাকে তখন উঠার রঙ কালো থাকে আবার যখন উহ 
অগ্রিপ্ধ হয তখন উহাব বঙ পাল হইয়া যায। কেপ 
বাচা অবস্থা কিবা কেবল পাকা অক্ম্থাব কথা ন! বলিয়া 
ঘটের সকল শবস্থার বাটিব ম্বকপ বণ্ন করিতে হইলে 
অবশই বলিতে হইবে ফে উহা অবভতব।। “5 অবস্থার 

প্রতি নক্ষ্য করিয়াহ জৈনেরা শ্যিং অবঞ্তবাম? নামক 
নয়টি স্থাপন কবিয়াছেন। এহ ৮ গর্থনথের সহি ৩ »খাক্রমে 
প্রথম, ছিতীয় ও তীয় নয় যোগ করিয নেরা আরও 
তিশ্ট নযবিন্তাস করিষধাছেন | কোন ৭ একটি বিশেষ দুি- 
ভঙ্গীতে, বিশেষ অবস্থায়, বিশে স্থানে এব" বিশেষ কালে 

ঘটটি রক্তবর্ণ, সন্দেহ নাই, কিন্ধ উপ স্থান, কান ও 
অবস্থার কথা ছাডিযা দিশে ঘাটি অবঞ্ঞথা। মৃত" 
প্রথমে একটি বিশেষ দৃিতে রক্জ'বর্ণ ঘটের অপ্তিত ত্বীকার 
করিয়া পরে নিবিশেষ দিতে ঘটটির “যু কপ মনে হহতে 

৫০৩৯ 
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পারে সেই রূপটি উহার সহিত যোগ করিলে ইহাই মনে 
হইবে যে, খটটি লালও বটে, অবধক্তবাও বটে। ইহাই 
পঞ্চম নয় । কোনও একটি বিশেষ দুষ্টিতে, বিশেষ দেশে, 
বিশেষ কালে এবং খিশেষ অবস্থায় লাল ঘটটির আস্থিত্ 
নাই) কিন্ত দেশ-কালবজিত ম্বূপের অবস্থায় উহ! 
অবক্তন্য । এক দিক দিয়া বিচার করিতে গেপে পাশ ঘটাট 

নাই ; আর এক হিসাবে ঘটটির স্বপ্ূপ অবঞ্ব্য । ইহাই 
বষ্ট নয়। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে লাল ঘটটি আছে, 
আর একদিক দির বিচার কৰিলে উহ] নাই, কিন্তু সকল 
প্রকার দেশ, কাল ও অবস্থার কথ। বাদ দিলে উহার স্বরূপ 
অবধক্তব্য। ইহা ঠজনদের সপুম পয়ের পৃষ্টান্ত। উক্ত 
সাত প্রকার নয়ের অতিরিক্ত আর কোনও প্রকার যুক্তি- 
সংগত বাক্য হইতে পারে না। 

জৈনেরা বস্তর্ধাতন্ত্বাদী। তাহাদের মতে মানুষ যে 
সকল বশর প্রত্ক্ষ জ্ঞান লাভ করে তাহাদের বাশ্তবত! 
্ীকাধ। বস সংখ্যায় অনেক। ইহাদিগক্ষে গ্রধানতঃ 
জীব ও অজীব -ভেদে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে । প্রভোক জীবিত সন্তাবই আহন্বা আছে । ৫জন মতে 

কোনও বন্তই 'একান্থক নহে; প্রত্যেক বস্তই অনেকান্তক | 
আমন কোনও বস্তকে যতটুকু জাঁশ ৩তাঁকু জ্ঞান ছারা 

আমাদেগ জাগতিক এুয়োজন পিন্ধ হইলেও এমন কথ! বলা 
যায় না যে, বপ্ধর স্বরূপের সহিত আমাদের পরিচয় 
ঘটিয়াছে। সকল বশত জ্ঞান না হইলে এক বপ্ধর যথার্থ 
জ্ঞান হইতে পরে না। যিনি একটি বপ্তর৪ পূণ স্বরূপ 
বুঝিয়াছেন তিনি বিশ্বের সকল বন্তপ সহিত পরিচিত 
হইয়াছেন। বন্তরর পূর্ণ পরূণের জ্ঞান শুরু শি পুরুষদিগের 
বা কেবলীদিগেরই আছে) অন্টের নাই । 

প্রত্যেক দ্রবোরষ্ ছুই প্রকারের ধর্ম আছে। কতক- 
গুপি ধর্ধ ছুব্োর হ্বূপগত এবং পেইজগ্য যন্ছরিশ দ্রব্যটি 
থঃকে ততদিন সেই ধর্মগুশিও তাহাতে বঙমান থাকে । 
এই শ্রেণীর ধর গ্ুলিকে বাদ দিলে ড্রবোর অস্তিত্থই থাকে না। 
জৈন মতে এই শ্রেণীর ধর্ধের নাম গুণ । টজণেরা চৈতন্তকে 
এই শ্রেণীর ধর্ম বপিষ্না থাকেন । চৈতন্ত আত্মার খ্রণ, 
কারণ চৈতন্যপিহীন আন্মার অস্তিত্ব অসস্ভব। আবার 
কতকণগ্র্লে ধশ্ন আগন্ধক 5 ইহারা কখনণ্ড দ্রব্যে থাকে 
কখনও বাথাকে না। এই শেখার ধর্মকে জৈনের! পর্যায়? 
বলেন। দ্রবোর লক্ষণ দিতে গননা ভাহারা বলিয়াছেন 
যে, যাহা গুণ ৪ পধায় -বিশিই তাহাই দ্রবা। দ্রবা সত্য 

বা সদ্বস্ত। সন্ধগ্তর উত্পাদ (গন্স বা উৎপত্তি), বাম 
(মুক্তা) এবং প্রোধ্য (স্থাগ্রিক) আছে। দৈনদের এই 
উক্তির মর্ম এই যে, মদ্বপ্ক নিতা হইলেও উহার কতকগুপি 
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ধর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ পরিলক্ষিত হয়। জীবাত্মাকে 
দ্রবোর পৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা মাইতে পারে। জীবাত্মা 
এক-এক জন্মে এক-এক দেহ ধারণ করিয়া! থাকে $ যৃত্যু- 

কালে তাহার দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়; তথাপি জন্ম-মুত্যুর 
অতীত অবস্থায় জীখাজ্মা নিতা বিদ্যমান ঝহিয়াছে। 

দ্রবা নানা প্রকার । জৈনেরা ইহাপধিগকে দুইটি প্রধান 
শেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যে মকল জরবোর 
দেহায়তন আছে, অথাৎ যাহারা আকাশাদি দেশ অধিকার 
করিয়া থাকে তাহা “অস্থিকায়? দ্রব্য । অন্তিকাম় দ্রব্যের 
সংখ্যাই অধিক। একমাত্র কাপই অনস্তিকায় দ্রধ্য। 
কালের দেহায়তন ব| আকাশাদিদেশাধিকার ধম নাই । 

তথাপি ইহা দ্রবোর মধ্যে গণা, যেহেতু হহার গুণ ও পধায় 
আছে । অস্তিকায় দ্রবামাত্রই বিভাজা, কিশ্ কাল অবি- 

ভাজা । ইহ] এক অথগ্ড কপে মকপ দেশে বিদ্ধমান। কাপ 
ছুই প্রকার। প্রকৃত কালের নাম 'পারমাখিক কাশ এবং 
মা্ষের মশগড়া কালের শাম সময় । পারমাশিক কাল 

অকূপ এবং নিতা। সময় মাহধেণ কল্গলঠ্যায়ী পল, 

দগ দিবা, মাস, ব্সর ইত্াদিতে পিভন্ত | কাপ প্রত্যক্ষ- 
গমা নহে, অঞ্চমানগযা | কাণ দীকার ন| করিলে বন্র 

স্থারিত্বের অথ বুঝ যায় শা। কাশ আছে বপিয়াই 
গতকলা যে গাছটি দেখিয়াছিশাম আজও আনেক গণ ধরিয়া 
সেই গাছটি দেখিত5 পাহঙেছি। কাপ নামক £কাণও 

বা নাথাকণে বিনা, (কিছুকাপ্ের জন্য অবস্থান) সম্ভব 
হইত না। 'পারণাধ'৪ কাশ্পাপেক | অস্তিকায় ভা" 
সমূহ প্রধানত: দীব ৪ অঙ্গাৰ শামক দুই শ্রণাতে বিভক্ষ | 
ভীবেরা বদ্ধ ৪ মুক্ত ভেদে ছুই প্রকার । বন্ধ জীবের দুইটি 
শ্েণা আছে আস) এ স্থাবর | এস জীবেবা চলচ্ছপ্জি- 

সম্পন্ন । স্থাবর জীপেরা অচল। ইহারা পুথিবী, জল, 
অন্নি, বাধু ৪ বৃঙগাদি দেহে অবস্থান করে। ইহারা 
একেন্দিরবিশিষ্ট | ইহাদের শুধু স্পর্শচেঠনা আছে। এস 
জীনেরা নান] প্রক্কার ও শানা ইন্দিয়বিশিষ্ট | উচ্চ শ্রেণীর 
জীবেরা পঞ্চেন্দ্িয়বিশি্ট | অজীবের9 নান! শ্রেণী আছে। 
পূুবে যে অনন্তিকায় কালের কথ! বলা হইয়াছে তাহা 
'অঙগীব শ্রেণীর অন্তর্গত। টজনেরা অনশ্তিকায় অজীব 
ভ্রবোরু "অতিরিক্ত অস্তিকায় শ্রেনীর অন্তুক্তি ধর্ম, অধর্ম, 
আকাশ এবং পুগল নামে চাখিটি অজীব দ্রব্যের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিয়া থাকেন । 

জৈন দর্শনে আম্মাকে জীব নামে মভিহিত করা হয়। 
চৈতন্য জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্ধ সকলের চেতন! 
সমভাবে পরিস্ফুট ণহে। চেতনার অভিব্যক্কির তারতম্য 
অন্থসাঁরে জীবদিগকে শ্রেণীধধ্ধভাবে সজ্জিত করা যাইতে 

৫৫০ 
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পাবে। জীবদিগেৰ মধো ধাহাবা! কর্মবন্গণ অভিক্রম 
করিয়াছেন, ধাহারা সম্যক্কপে রাগ-ছেষ জম কপ্রিগাছেন, 
তাহার] সবোচ্চ শ্রেণার জীব । তীঁচারাই মুনা মু। | সব- 

শিশ্ন স্তরের জীবের] পৃথিবী, জল, বাধু, খনি এব" বুক্ষাদি 
দেহে বিগ্মাণ। হারা স্পর্শ চৈ শ্িশিষ্ট। আপবাপব 
জীবদিগেব মধ্যে কেহ দুহ, কে তিন, কেহ চঞবিশ্রিয়, 
আনাখ কেছ কেহ পঞ্চেশিখ।  ইহাদিগকে মধ্য শ্তরেরু 

জীব ধপা হইয়া থাকে | হভাদেব মধোও পূর্ণ গার ভব*মা 
আছে। জীব শুণু জ্ঞাঠা নহে) দ্বাহার করত এখ, 

ভোর ও আছে । জীব প্রদীপের ন্যায় ম্বপ্রকাশ এব 
অপরেখএ প্রকাশক | উহা নিত্য বন্ধ) কিখ উহার অবস্থাপ 

পরিবতণ ঘটে । উহা স্ববপচ্ঃ পেহাতিবিক্ত বর । উহ] 

স্ব-স্লেদা, অর্থাং উহ নিজেই নিজের অন্থিত্ব উপণন্ছ 
করিযা থাকে । পুবঙযম্মের বাগ ছেষাদ্দ দোষজানত কর্মের 

ফলে জীপ জ্ষ্ে দয় নানা দেহে ম্বার্ধ হইগা থাকে। 

জীবে কোন মাত শাহ ১ কিন্তু উঠা যখন যে দেহে বদ 
হয খন সেভ দেহে মাকাব পাও করবে। প্রধীপের 

শাপো যেমশ স্বর গুঠে স্থাপিত হলে ক্ষদগুহান্থর তা 

স্থানকে এব” বুচন্ুব গৃহে স্বাপিত হহলে সহ গৃহাক্ৰ হী 
গ্ঘানকে পবিব।াপ করে জীব সেভকপ দেহের আমুতন 

অনুসারে সাত 5 প্রসারিত হহযা থাকে । জীব বিএ 
৪, অগুদ্ তে ১ উহা দেহপরিমাণ। 

বৃদ্ধ জীবেগা যে জগতে বাস করে সেই জগৎ জড 

উপাধানে গঠি 51 জড উপাদ'ন গঠিত দেহ গ্রলি আকাশে 
অবস্কাণ করবে। ভহাবা কাল প্রঙাবে পাববততিত ইখ। 

যে উপাান ছারা পেহটি প্রপ্তঠ হহখাঙছে তাহার নাম 

পুধগল। | ইহা আম্মা ম পর হহতে পাবে, আবাব আম্মা 

হহতে খাঁসয়া৪ যাভতে পারে । শন, বধ 2 বন নামে 

ভাব তিশটি গুণ মাছে । অণু ৪ খ্ষিদ্ধা ভেদে পদগশ ছুহ 
প্রকাণ। যে পুশ ভোগ করা যায না, যে পুল 
জপ্তাবশ ৩: গাব হাজা, তাভার নাম এ । এষ পুদগল দ্ধ 

কিংখ। ভতোবিক এণুর সযোগে উৎপন্ন হয 'হাহাকে 

“সঘাত বা খন্থ” বলা হয। বহিজগা রি প্রধ1াপি) এমশ কি 

মানুষের দেহ, মন, বাকা, শ্বাসখাণু প্রভৃতি ও পুদগশ গন ত। 
আকাশের অন্তিত্ব অগঠমালসিগ্ধ। অস্তিকায় ধুন্য 

মাত্রেবই 'মায়তন আছে। আকাশ নাথাক্িল আাখ ংনের 
ধারণা করা সম্ভব ইন না। যেকোনও ব্ভিত পদার্থের 

অবস্থাণ আধাব-সাপেক্ষ। তাকাশই অস্তিকায দ্রনোর 

আধার। বপ্ধ অপসারিত হইলেও আকাশ বত্ব ধারণের 

যোগাতা লইয়া শ্বস্থানে বিগ্ঠমান থাকে । 
ধর্ম এবং অধন্জের অস্তিত্ও অনুমানগমা। গতি হইতে 
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ধর্মের এব স্থিতি হইতে অধর্দের অনুমান সি্ছ হইসা 
থাকে । ধিধ? এব এব) এই চটি শব ৫ছন শানে 

পাবিভাষিক। ভশ ন! থার্ষিশে মেমন মহল্াাদি জল 
প্ররণগণেব সন্ভরণ স্ব হই না, সেউনপ দ্র না থাকিলে 
জীব বা অজীণ কোন দ্রলোত গনি সঙ্গব হইত লা | 

মত্ম্টাি প্রাণীগণ নিজ নিল শিক সগুবণ করে সন্দেত 
নাহ ১ কিস জলের সদাবন্য গত সপ্তবণ সঙ্গব পে । 
চপমান প্ব্য মাতেবই শন আাছে ১ কিছ্ক পর্ভের দভাৰ 
হইলে তাহাদের গতি কদী হত যান । অচল দলকে 
সচশ কবা ধর্মের কাদ শহে, সচপ দবোর গতি সব করিছা 

দেনা ধের কাজ। নপর্ধ স্থিতিব সহায়ক | উচা 
স্থিব বঞসঃঠকে বারণ করিঘা থাকে) কিন্তু চ-লান বপ্তব 

গর্ধিরোধ করণে না। ধর এন অধমেব বোনটিহ আনা 
স্ত নছে ১ উহাবা টভ্হ নিতা দব্য ১ উতত্হে নিরনমূব, 
উভযেহ স্থির এব উভষেহ লোকাকাশ পরব পু করিমা 

শিদ্চমানণ। উহাপা যখাঞনে গতি এ শ্বিঠির কাবণ হইলেও 

কেনত কিছতে পিপ্ু নহে | উহ্কাবা চদাসীত পাবুণ | 
জীব স্বন্ধপতত আঅনগ্ু ভান, হনঞু শি এব শনন্ 

আননের "অধিকারী হহলেও সসপ্দশান শক, কপ 2 

দু'খ*ব গা বাবঙ্ঠাব করিধা থাকে | সেখ এল বুধাশা 

যেমন হত ক্রপ প্রকাশে বিশ্ব উদ্পাপণ কবে সেহকপ 

জীবের দেহ তাহার হ্বকশ প্রকাশের বদ হা দাড় য। 

জীব যে দেঠেপ সহিত যু হতমা খাকে সেত দেহতা হাহার 

'অনন্থু ভান, অপন্থ শর এব অনন্থ আনন্দকে স বুচি৯ 
করিয়া রাখে । জীব নিজের অনুবাগ বা 'আসভি বশে 

পুদণন-পন্মাণু গঠিত দেহ দ্বারা আণু* হইয' গাকে । পুর্ব 
শধ জন্মের কায়িক, বাচিন্ * মানসিক কঙস্যৃঙের প্রভাবে 

খাগ্নাণ একপ্রকার এস্ফুট কাসণাল কটি হব । এইসকল 
বাসনার পবিভপিব জগত পুপ্ণল গমিন দেহ আনায় স পশু 

হহযা খাকি। জঈবেব গোল আআ!) চে) হার্দিয গক্ঠিতি 

তাহার পণহন্সের কমের পশ | জীবের সথ ছুঃাদিত তাহার 
কহাপীন। জীব চিৎন্ঘভাব। কঙ্ জড ১ ইভাবা পরস্পর 
পৃণক | ছু ৪ জন পুখক পৃথক পর্দাথ হহলেও যমন 

পবম্পবেধ স মিশ্রণে অতিন্গ পলিষা প্রতীত হব, সেইবপ 

জীব? কখনও কখন 9 কহের সহিত এমনভাবে মশিষা 

যায ৮৭ তাহার আর স্বান্গ্াবোধ থাকে না। জীব যখন 
জড় বমেব শহিত মিশ্যা ডহার অপশন হয খন তাহা 

ধঙ্ধাবস্থা। বাসনার আবিতাবেব সঙ্গে সঙ্তেই বন্ধনের 

স়্পাত হয। আগ্ুবিক আসন নাম ভাব্বন্ধ। ইহাব 
ধপে যখন পুরগল-গঠিত দেইসযোগ ঘটে তখন তাহাকে 
দ্রব্বন্ধ বলা হয। জ'বের অন্ুরাগকে আশ্রয কবিষ] কর্শ- 
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পুদগলসমূহ আত্মায সমপপ্ন হইযা থাকে । যে জীবের মধ্যে 
ক্রোধ, মান, মাধ ও লোভ থাকে (সই জীবে কর্মবাশি 
সব্িত হুহয়া দেহ শুহি করে। টন শানে ফোবাদি 
খিপুগণ “কষাব' শামে অভিহিত হইয়া থাকে । ইহাগা 
আঠা মত। কঙগ্চলি বাহির হইতে আসযা কষাষের 
সাহাযো জীবে সংশন্র হইযা থাকে । জীবে বা আম্মায় 
কর্মপুদগলেরখ আগমনের নাম 'আনশব'। 

কর্ম সম্পক হইতে সম্পৃণরূপে বিচ্ছিপ্ন হগযার নামই 
মুক্তি । সবতোভাবে কর্মসন্বন্ধাবিহীন হহতে হহলে জীবে 
বা আঞঙ্জার যে সকল পুদাল পরমাণু সঞ্চিত হইয়াছে 
তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হহবে এবং বাহির 
হহতে কর্মপুর্দগলের প্রবেশপথ কঙ্ধ করিতে হহবে। 

আগ্মায় সঞ্চিত কমবাশির ক্ষয়কে 'নিরা বলে। কর্ম- 
পুদগালের আগমন বোধ করার প্রণালীর শাম সম্বর? | 

জীবের সহিত পুদগসের ম'যোগেব কাবণ বামনা , বাসনার 
কারণ আস্থা, স্থতরাং অধিগ্ঠাই জীবের বন্ধনের মূল 
কাএণ। অবিদ্যাব শিবুন্ি না ঘটিলে মোক্ষ পাশ হয় 
না। অবিদ্যা নিবুত্তিধ উপায় তত্বজ্ঞান। তখজ্ঞান পা 
করিতে হইলে সরজ্ঞজ জিনরিগের উপদেশ শ্রবণ ও পালন 
করিতে হগ। মাজ ধাহাবা ছিন নামে পারত তাহারা 
একদিন বদ্ধ জীব ছিশেন। তাহারা স্থকৃতির বনে বাগ 
দ্বেষমুক্ত হহধা তত্বোপলঞ্ধি করিঘাছিলেন। ঠাহারা 
বদ্ধমীধদিগের আদর্শ । তাহারা] আচরণ ও উপদেশ দ্বারা 

তখোপপন্ধির পথ শ্গম করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাহাদিগকে 
তীথ কর বলা হুয। তার্থ পদটি সম্ঘ 'অর্থেও র্যবজত 
হহয। থাকে । যিনি সংঘ ৩1 করিয়া তাহাকে 
নিষমাগুসারে পবিচালি 2 করেন ঠাহাকেও তীর্থণকর বল। 
হয়| মন্ডি কাহার ৪ 'অগগ্রহসাপেক্ষ পে | ঈশবর নামক 
এমন কেহ পাহ যিনি স্বকঙের পরিবতে খুফণ কিংবা 

কুকমের পর্িক্তে সুফল প্রধান করিতে পান্নে। জার 

বগাবন্থাযু পাছে তাচার মুক্তির চেষ্টা হাহাকেহ করিত” 

হয। তীথ"করেরা পথপ্রদাশক মাহ। 

মুক্ত জীব শুাশ্তও এব ধর্মাধর্মের অ৩ত মবস্থা লাভ 
করেন। ধাহারা হহ জীবনেই লাধনবনে শঞ্চিত কর্মবাশি 
বিন কবিযা শিজেপ্র অনন্তত্বাধি গুণ ৬পপদ্ধি করিতে পারেন 
তাহাদিগকে “জীবন ক” পুকুষ বলা হয়। 

“সমাক্ দর্শন”, 'সমাক্ জ্'ন' এবং সমাক চারি - এই 
তিনটি মোক্ষপাভের উপাথ | হহাদিগকে শত্রত্' বলা হয়। 
সম্যক দর্শনের প্রকৃত অথ সত্যের প্রা শ্রথা। কর্মবন্ধনের 
ক্ষয় 'আরম্ত লা হহলে তোর প্রতি শ্রঙ্গ। জন্মে না । আত্মা 

৪ অপাস্সা মন্বদ্ধে যখার্থ জ্ঞানের নাম সমাক্ জ্ঞাপ। যে 

জৈন ধর্ম 

সকল কর্ম ও মংস্কার জ্ঞানের পথ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে 
তাহাদিগকে দূর করিতে না পারিশে সম্যক জ্ঞানের স্ফুরণ হয় 
শা] ম্রঠগাং কমাপসারণ একান্ত আবশ্তক | সম।ক্ দর্শন 
€ সম্যক জাণ অশ্যাসে পরিণত হইলে সম্যক চাবিত্রের 
পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে । যে আচরণ ছার! জীব বন্ধন ও 

দুঃখের মূশ কারণ বজন কপিতে সমর্থ হয তাহারহ নাম 
সম্যক চারিত্র। উক্ত তিনটি 4 যখাযথতাবে পুট্িপাভ 
করিলে তাহাদের সমবেও শক্তিতে জীবের রাগ-ছেষ ও 

কর্মশন্তি আঁত্ঠত হইয়া পড়ে এবং পুধগণবন্ধন খমিষ। 
যাষ। 

সঞ্চিত মপরাশির অপমারণ ও অনাগত পুদশালের 
আগমন বোধ করিবার উদ্দেশ্যে জীবে নান। প্রকার উপায 
অবপস্বন করিতে হয। তন্মধ্যে পঞ্চমহাএত, সমিতি, গুধি, 
দশবিধ ধ$) আত্ম হবাভমগ্ধান, শম, দম, [5৩ক্ষা), সমতা 
প্রভৃতির শাম বিশেষতাবে ডর্রেখযোগ্য । জৈনেদা 
সাধাণণওঃ অহি সাদি পঞ্চ মহারতের শিশেষ প্রশ স| 
করিষা থাকেশ। শাহাব মবো যাহাবা গৃহ াগা সাবু 
তাহাঁণগকে পঞ্চমহারঠ এব কমা প্ঠাঠ দশটি যতি 
ধর্ম পালন করিতে হয়। টজণ খঙাবপন্থী গৃহস্থধিগকে 
আবক' বলা হয়। আবকেব। ছাদশ 45 পালন কপিণা 
থাকেন। ব্রভাদ পরিপাশনের কলে সাবু * আাদকলিগেব 
লিভ পাও ছণ এব পবিণামে মোন্বগ্রাপ হহযা ববে। 
“জেন আচার অনা? তু । 

এপ নল চ।ব+1 

জৈন পর্ম অহ বা শীর্বংকবদের দ্বারা প্রচারিত ধমেব 
নান দ্বেন ধম । পণ শাখে কাশকে দহ ভাগে াগ কণা 
ইচয়াছে-_ উতৎলপিনা? এ অবসপিশী' | ড৬তসপিনী ঞামক 
অগ্রাদয়ে« যুগ ও অবপপিনী ঞমিক অবনতির | এহ 
উত্প্সিনী ৭ অবসগিনাঠে শাখার হয়টি ভাগে বা মবে, 
ভাগ করা হয়। নন মান্য " অগ্রসারে প্রতে।ক উতৎসপিনা 
ও অবসশ্রিশীর তীর ৪ চতুর্থ অরে ২৪ জন করিযা 
তীর্বকব জন্মগ্রহণ করেন ও ৫ঞন ধর্মের মৃপতব প্রচার 
করেন। ব*মান অবসগিনীর প্রথম তীর্থংকর খধ তদের 
ও শেখ তীর্থকর মহাবীর । ঠজণ ধর্ম;ক আবার অর্থ ৭' 

নিগ্র্থ ধর্ম ও বলা হয়। 
গন ধর্মের প্রধান কথা! আম্মার ক্রমিক বিকাব্ে 

ভিতর দিয়া মু্ডি বাষোক্ষ লাশ কগা। মুক্তি বশিতে 
কর্মের যে আবরণ শুদ্ধ ৪ নিপল আত্মার মঞ্চে অনাদি কাশ 

হইতে সংস্পৃ হুয়া রহিয়ছে তাহা! হইতে আত্মাকে 
শিষুগ্ত করা। এইভাবে বিধুক্ত করার জন্গ আত্মার শ্বরপই 
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বা কি, বন্ধনই বা কিসের, আম্মা কিভাবে বন্ধনদশা প্র 
হয়, এই জ্ঞানেরও প্রয়োজন । এই জান জৈন দশনে জীব, 
অজীব, আনব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, সবর, শির্জরা ও মোক্ষ 
--এই নষটি 'তব্বের ভিতর দিয়া! পরিবেশিত হুয়। প্রথম 
তত্ব জীব। জীবের লক্ষণ চেতনা । জ্ঞান, দর্শন, বীর্ধ, 
আনন্দ প্রভৃতিও জীবেব লক্ষণ। জৈন মনে জীব অনম্থ ৪ 
প্রত্যেক জীবের পৃথক সন্তা বহিয়াছে। একেন্দিন প্রাণী 
হইতে মুক্ত আম্মা পর্যন্ত সকলেই জীবের পর্ধায়হুন্ু। 
জীবের বিপরীত তত্ব অজীব বা মড়। অজীব পাচ 
প্রকার, যথা-- ধর্ম অধর্ম আকাশ পুদ্গল এ কাল। ধর্ম 
ও অপর্ম এখানে বিশেষ পারিভাষিক অর্থে বাধজত | জীব 
বা পুদগশ চপিতে আস্ত করিলে মাহা তাহার গতির 
সহায়ক হয় তাহাই ধর্ম এবং গরিবোধে উদ্য * হইলে 

যাহা তাহাকে স্থিত হইতে সহাযভা করে ভাহাই অধর্ম। 
যাহ]! জীব ও পু্দগলকে অবস্থিতি দান করে তাহা 
আকাশ। প্ুদ্খন পখমাণু বা পণমা] সমবাযে খচিত শু ্র- 
হৎ পদাখ। কাল ধময। কাপের বাস্তব কোনও সপ] 

নাই । চন্দ স্রেব গরিব ছারা কাপ কল্পিতভাবে শিকপিত 
হয। এই পাটি জড পদাথেপ মধো এবমার পুলের 
বপ আছে। পুর্দান সংখ্া।র অনস্থ ৭ দূপ বসাদি গুণযুক | 
ততীষ তত্ব শ্বা্ূব। যেযেকাবণে আম্বাৰ সঙ্গে বন্ধনের 
জগ্য শুভানখভ কর্মে আগমন হয় তাহাকে আলব বলে। 

মিথ্যা ( অবিছ্। ), অবিরতি ( অঙ্যম ), কষায (খেোধ 
মান মায়া ৭ লোভ ), প্রমাণ ( অনবধানতঙ] ) ৪ যোগ 

(মন, বচন ও কায়ার ব্যাপার ) সেই কারণ । চতুর্থ 
বন্ধ। উপরি উপ কারণে আকৃষ্ট হইযা কর্ষপরমাখুব আগ্সার 
সহিত আসিয়। যুক্ত হওয়।ব নাম বন্ধ । বন্ধ চাব প্রকার. 
প্রকৃতি বন্ধ, স্থিতি বন্ধ, অন্রভব বন্ধ ও প্রদেশ বন্ধ। প্রকৃতি 
বন্ধে আগ্মার বিশেষ বিশেষ গুণ আবৃত হয। প্রকৃতি বন্ধ 
আট প্রকার, যথা, জ্ঞানাবরণীয়, দশনাববণীয়, বেদনীষ, 
মোহনীয়, আযু, পাম, গোত্র 9 অগ্তপাশ। স্থিতি বন্ধে 
বন্ধনের কাল খা সময় নিক্ূপি হয। অগ্থভাব বন্ধে কম 
কি ফল দান করিবে তাহা নিক্ধপিত হয়। এদেশ দ্দে কি 
পরিমাণ কর্মপবমাণুর আগমন হইবে তাহা নির্ধারিত হয়। 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ তত্ব পুণা ৪ পাপ। এই ছুইটি তত্ব বন্ধতব্বেরই 
প্রকারভেদ। যখন কর্ম বন্ধ শুভ ফপদায়ী তখন তাহ! 

পুণ্য, যখন অস্ত ফলদায়ী তখন তাহা পাপ। এইজন্য 
অনেকে এই দুইটি তবকে পৃথক তত্ব বিয়া স্বীকার করেন 
না। সপ্গুম তত্ব সংবর। যে সমন্ত কাধের দ্বারা নূতন 
কর্মের আগমন নিরোধ হয় তাহাদের সংবর বলা হয়। 
শুভ ধ্যান, সংযম, ইচ্ছানিরোধ ইত্যাদি সবরের অন্তর্গত। 

| ৩1৭ ৪৫৩ 

জৈন ধর্ম 

অষ্টম তত্ব নির্জরা। নির্জরা পৃবকর্মের ক্ষয়। পূর্বকর্ণ বন্ধ 
যথাসমযে ফলদান করিয়া আপনা হইচই ক্ষয়প্রাপু ভয়। 
কি” ক্ষয় হইবার সময় নৃতণ কর্মেরও আবার বন্ধ ছি 
হইতে থাকে । এজন্য ধাহারা মুনুক্ষু ভাহার! পৃববন্ 
কর্ষকে ধপদান করিবার পৃরেই উপবাসাদি বাহ ৪ ধ্যানাদি 
অভান্তর তপ দ্বারা ক্ষয় করেন। এই ক্ষয় করাব নামই 

ণির্জরা। নবম বা শেষ তত্ব মোক্ষ। নৃহণ কর্ম বন্ধের 
আগমন নিরোধ ৪ পূধকর্ম বন্ধের সম্পূর্ণ ক্ষয়ে জীব বা 
আগ্মার স্বন্ধপ পাভের নামই মোক্ষ। এই অপস্থার জীব 
উর্ব গতিপ্র ছারা পোকের ভর্ণ্ব ভাগস্থিত মি্শিলায় 
গমন করে ও অনন্তক্কাপ সেখানে অধস্থান করে এহ 
অবস্থার নামই নিবাণ। 

মুক্তিপাতওর জন্য এই নষটি বের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। 
াহার জন্য চাই আচরণ । এজন্য তেন দশনে নব তবে 
সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভের পা আলোচিত হইঈবাছে। 

সে উপায, সযাক দর্শন, সমাক ভান ৪ সম্যক চাবিজের। 
সমাক দর্শন তত্বার্থে শর্খা বা পদার্থের প্রক্ণত স্বক্বপ 
জানিবার ইচ্ছা । সগাক জ্ঞান সেই সমাক্ দশন পা সহা- 
আচ্দার কপ । জ্ঞান জীব মান্বেরই রহিযাছে, কিন্ত যতক্ষণ 
সম্যক দশন উত্পনন পা হয় ততক্ষণ সেই জ্ঞান সমাক জানে 
পগবসিত হথ না। জৈন মতেজ্ঞান পণ্ড প্রকার, যথা, 
মতি ( ইন্দ্িয়জ ), শ্রুত (শষ ও অর্থেব পর্যাশোচনাজাত ), 
অবর্ধ (একটি নিণ্ষ্ট সীমার মধ্যে বপবিশিষ্ট পদাখের 
জ্ঞান), মনঃপর্ধায় ( একট নিদিষ্ট সমান মধো প্রাণীব 
মনোভাবকে জানিতে পারা ) ও কেবল (সম্পৃ লোক ও 
'্মলোকের হত, ভবিষ্যৎ ও বঠ্মান রূপী 9 অবপী সমস্ত 
' ৮গ্থের পরিপুণ জ্ঞান )। পাটি জানের শেষ তিনটি 
জঞাণ অত্ীশ্রিয়। পরব কথিত জ্ঞানাবসণীয়, দশ্না বর্নণীষ, 
মোহনীয় এ ন্তরাষ কর্মের ক্ষযষে কেবল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
তীথ,করগণ এই কেবল জ্ঞানসম্পন্ন হয়। এইজ্ঞান যিনি 
পাভ করেন তিনি আযুশেবে অবশ্বাই নিবাণ লাভ করেন। 
সমাক্ চারিত্র পদার্থের শুঞ্ জ্ঞান জনিত শপ আচরণ । 
সংযম, তাগ, ইন্রিষনিগ্রহ সমাক্ চারিতের অন্থাত। 
হিংসাদি পাচ প্রকার আম্ব পরিত্যাগ , কপ রূসাি পাচ 
প্রকার ইন্দ্যিবিষয়ে আসক্ত না হয়া , ক্রোধ, মান, মাযা 
৪লোশ৩ এই চার প্রকার কষাধ দমন এবং মন বচন কাযার 

অশুভ প্রবুত্তিকে নিয়মন করা রূপ জিবিধ সংযম _- এই 
মধচদশ প্রকার চাপ্রিত্র । সম্যক দশন, সম্যক জ্ঞান ৪ সমাক 
চাবিত্রকে পণন্ধপে আরাধনা করিলে মুক্তি লাভ হয। 
একনে এই তিনটিকে জৈনশান্বে এতই? বলা হয়। 

পুবেই বল! হুইয়াছে জীব আম্মার ক্রমিক বিকাশের 



জৈন সাহিত্য 

ভিতর দিষা মুক্তিলাড করে। এই বিকাশের শুরগুলিকে 
জৈন দশনে ১৪টি ভাগে ভাগ কর! হুইয়াছে। ইহাদের 
গুণস্বান সমারোহ বলে। প্রথম গ্ণগ্থান মিথ্যাত্ব ও শেষ 
গুণস্থাণ কেবলি সমুদ্খাত। শেষ গুণস্থানে জীব শিব।ণ 
প্রাঞ্থ হয়। 

জৈন ধর্ম সবনিয়স্তা ₹কও৩। ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। 
জৈন মতে তুষ্ট অনন্ত ও অনারদদি। এজন্য জৈন ধর্মে 
ঈশ্বরোপাসণার স্থান নাই। 

শণেশ লা]ওয়াশী 

জৈন সাহিত্য প্রাকৃত অপত্র“শ সংস্কৃত প্রন্ততি বিভিন্ন 
ভাষাধ পঠিত জৈন সাহিতা বিশাল বণ ধারণ করিয়াছে । 
জৈনদের প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম পুথ। কখিত আছে 
যে এই পুব সাহিত্য ৬গবান্ মহাবীর তাহার গণধরদের 
শিক্ষা! দেন এবং গণধবেবা! সেই পব সাহিত্যকে অবলগ্ন 
করিয়| আগম রচন1 করেন। মহাবীপ-উপণিষ্ট পৃ সাহিকা 
বতমানে পাওয়া যাষ শা । কেবলমাজ চতুর্দশ পরবে নাম 

মাত্র আগম সাহিত্যে পাও্যা যায । দীঘ দিন এই আগম 
সাহিত্য গুরু শিষ্কের মৌখিক পরম্পবায প্রচিত থাকে । 
শ্রষ্টপূর্ব ৩য় ব| €র্থ শতকে আধ স্ুলভদ্রের নেতৃত্বে পাটলি- 
পুরে যে প্ডিতলভা আহত হয সেই পঞ্ডিতসভাঘ আগম 
সাহিত) গ্রন্থাকারে সংকশিত হয, এপ প্রসিঘি আছে। 
তবে খ্রীষ্টায় ৫ম ও ৬ষ্ শতকের মধাবতী কোনও সময়ে 
বলভীতে যে পর্ডিতমভা আহত হইয়াছিল সেই পণ্ডত- 
সভাঘ গৃহীত পাঠই বর্তমানে প্রচলিত 'মাগম সাহিত্যের 
ভিত্তি । 

জৈনদেব এই আগম সাহিত্য বন ভাগে বিভক্ত | যথা, 
অঙ্গগ্রপ্ধ ১১টি, উপাঙ্গ ১১টি, ছেদন ৬টি, মূলমত্র ৪টি, 
প্রকীর্ণক ১০টি এবং চুপিকাস্থত্র ২টি ! 

অর্ধমাগবী প্রারুতে রচিত এই আগম সাহিতোর উপর 
প্রচুর ব্যাখ্য। গ্রন্থাদ্ি রচিত তইয়াছে। এই ব্যাখা 
সাহিত্যের যধ্যে ভঙ্রবাহ রচিত (শ্রী্পূব ওয়-৪র্থ শতক ) 
নির্ৃক্তিই প্রাচীন । এই শিরুপক্তিকে ভিন্তি করিয! পরবর্তী 
কাপে ভাষা ও চুর্ণা এক আর9 পরবর্তী কালে টাকা ও 
অকচুর্ণী ঝচিত হয় । ভাগ, চা, টাকা, অবন্ণা ও নির্যুক্তি 
-সহ সমগ্র আগম সাহিত্যকে পঞ্চাঙ্গি সিদ্ধান্ত বল] হয়। 
ধাহারা আগম লাহিত্যের ভাযাটাকার্দি রচনা করেন 
তাহাদের মধ্যে অভয়দেব, হরিভদ্র ও মপয়গিরির নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

উপরি-উক্ত আগম সাহিত্য শ্বেতাস্বরদের ছারা 
লংরক্ষিত। দিগন্বরগণ এই আগম সাহিত্যকে প্রামাণিক ব| 

জৈম্ুল আবেদীন 

প্রাচীন বলিষা মনে করেন না। তাহাদের মতে আগম 
সাহিত্য সম্পূর্ণই লুপ। প্রাচীন আগম সাহিত্যের জ্ঞান গুরু- 
শিশ্-পরম্পরাঘ যতটুকু বর্তমান ছিল তাহা পুষ্পদস্ত ভূত বপি 
( গ্রীষ্টীয ২য শতক ) আচার্ধ ধএসেনের নিকট প্রাপ্ত হন ও 
তাহাকে ভিত্তি করিয়া ষটখণ্চাগম রচনা করেন। ষট.- 
খগ্ডাগমই দিগম্ঘর €জনদের প্রীচীনতম ধর্মগন্থ। ষট্থগাগম 
শৌরসেনী ভাষায় রচিহ ও দুটি খণ্ডে বিভক্ত । শেষ 
খণ্ড মহাবন্ধ এত বুহৎ যে উহাকে মূল স্বনন্্রগ্রন্থক্ূপে গণ্য 
করা হুয। ষট্খগ্ডাগমের উপর বীরসেন রচিত ধবলা- 
টাক] প্রসিদ্ধ। ষটখখাগমকে অবলস্বন করিয়া নেমিচচ্ছ 
(স্্রীষ্টায় ১১শ শতক ) গোন্মটসার রচনা করেন। 

আগম-বহিষ্ভতি ছৈন সাহিত্যকে মোটামুটি চার 'শাগে 
ভাগ করা যায: ১, প্রথমানযোগ-_ পুবাণ চবিতাদি 
আখ্যানমূলক গ্রন্থ ২ করণাম্যে।গ- জেোভিষ-গণিতাদি 
বিজ্ঞানবিষষক গ্রন্থ ৩. চরণাগুযোগ- সাধু মাধবী আথক- 
আাবিকাদদের আচার সংবশিত গ্রন্থ ৪, পথ্যান্তযোগ - 
জীব অঙ্গীব মাদির ৬ৎমূলক গ্রস্থ। 

115 পা নন্যাণা 

জৈনুল আবেদীন কাশ্ীরের দুসনমান নরপক্গিণের 
হখ্যে সবশ্রেষ্ঠ। গান্ধার, স্দ্ধু,মদ ও বান্ছপুবী পঠিত দেবে 
তাহার আধিপতা নিস্ভৃত হইযাছিশ। তিনি পুলঃপুন, 
উদভাগুপুরের রাজাকে পর্বাজি৩ করেশ এব পদাথ ৪ 

সে প্রদেশ অধিকার কবেন। 
জৈনপ আবেধীনেব পুৰবতী দই জন হুলনান -ত্কাহাব 

পিতা ও ভ্রাতা হিন্দুদের প্রতি অকথা অত্যাচার করিষ।- 

ছিলেন-_ ফলে কাশ্মীরের অধিকাংশ বাঙগণ হত অথব 
নিধাসিত হণ এব বহু হিন্দ মুসলমান ধর্ধ গ্রহণ করিতে 
বাধা হন। জৈমগন আবেদীন যখাদাপ্ায ইহার প্রতিকার 
করেন। তিনি শির্বাধিত রাদ্ধণগণকে কাশ্মীরে ফিরাহয' 
আনেন এব সকল ধর্মই রক্ষা করিবেন এইবপ প্রকাশ 

ঘোষণ] করেন । তিনি মন্দির নির্মাণ করিতে অনুমি দেন 
এবং কোনও ধর্মের প্রতি কোনরূপ বিকুদ্ধাচরণ করেন নাই । 

জৈম্ুল আবেদীন, পারসীক, স*স্কত ও তিব্বতী ভাষা; 
বুাৎপন্ন ছিলেন। তিনি অনেক আরবী ৪ পারসীক গ্রন্থ 
কাশ্ীরী ভাষাধ এব" মহাভারত ও রাজতরঙ্গিনী পারসীক 
ভাষায় অনৃদি'ত করেন। অনেক হিন্দু ও মুসলমান পরি 
তাছার রাজমভ1 অলংকৃত করিতেন। জোনরাজ তাচাব 
রাজ্যকালেই রাজতরঙ্গিবীর দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেন। 
জৈচল আবেদীন অনেষ সামাজিক সংঞ্থার করেন এবং 

তাহার রাজ্য সুশাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। 

&৫৪ 



জৈব আলোক 

ত্র ঘি. 0. 71000770976. 7072 111550% 274 
0৮105 01 02 170701716010019, ৮০1, ৬1, 70002108, 

1951. 
বমেশচন্ত্র মঞুমণ|ব 

জৈব আলোক গভীর সমুদ্রের কয়েক জাতীয় মাছ, 
নিমন্তরের বিভিন্ন অমেক্ণ্ডতী প্রাণা, কোনও কোনও পতঙ্গ, 
কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ, জীবাণু এবং কীঢাণুর শরীর হইতে 
অন্ধকারে এক একম নিপ্ধ আলো বিকিবিত হইতে দেখা 
যায়। ইহাকে জব আণো বা ঠা আলো বলে। ইহার 
দীপ্তি আছে, কিন্ত উত্তাপ অত্যান্ত সামান্ত। আলো ক- 
চিনের ফিণ্ম এর উপর এই আপোক ক্রিয়। করে। কিন্থ 
ইহাতে অতিবেগ্রনী, অধপোহিত প্রড়তি শ্মি নাই। 

বর্ধা4 অন্ধকার বাত্রে ঘাস পাঠা, পওা গুল ৪ মৃত 

উদ্ধিগাদি হ৯তে কেবল তিজা অবস্থায় এক প্রকার শ্রিগ্ক 
সবুজাশ আলো! শিগত হইতে দেখা যায। এই গালো মৃত 
উদ্িধাধির মধ্যে অন্তপ্রবেশকাবধী এক প্রকাণ অঠি হশ্ 
ছত্রাক সুত্র হইতেই উত্পন্ন হইয়া থাকে । আবার নোন।! 
জলেণ চর এুঙদেহ, বিডিম্ন পাখির মাংস এব একধিণ 
পুরে কাটিয়া গাথা ইলিশ, গ্রাধশ প্রভৃতি মাছে ট্রকরায় 
সময়ে সমণে অঞ্ধকাবে আশোকবিন্দু দু্টিগোচর হইযা 
থাকে, সখুদ এব, বড বড নধাৰ মোহানাব জলও 
এনে(ডি৩ হহলে তখপ আগ্চণের মত দেখায। আলপাক- 

বিকিণকারী জীবাণু ও কীটাএই মধুদের জপ, মাছ, মাস 
বা ডিডভিখ শপীরে একপ আশোক উৎপগির কাবণ। 
এতদ্বাতীত গ্রোনাকি, কেঁচো এব, খডকে-বিছার জৈব 
আলোব সহিত কম বেশি অনেকেহ পরিাচিত। 

পাসাগণিক বিঞ্রিখাই তব আপোক উতৎ্পঞ্িব কারণ। 
জোশাকি তাং অগ্ুরূপ প্রাণীব শবীবে আলোকডৎপাদক 

কোবের মধ্যে বাহিরের অবিজেনের সমন্বযে খামাধনিক 
বিক্রিয়ার ফলে এই আলোক উৎপন্ন হয। পগোনাকির 
শরীরে আখোক-উত্পাক পদার্থের মঝধো লুশিফ্িন 
ও লুসিফেরেদ উন্েখযোগা ১» লুমিকেব্জে একপ্রকার 
এন্জাইম। 

গোপাল ওট্টাচাধ 

জৈমিনি টজমিনি 'মীমা'সাহ্থধোর প্রণেতা । তিনি 

পুববতী ধমাচাখগণের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা বেদে 
কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা বিষষে স্থৃত্র প্রণযন করিয়াছিলেন। 
জৈমিনি তাহাদের স্বরগুপি স্থমংবছ্ছ ও সংশোধিত করেন 
ও একমাত্র প্রামাণিক স্থত্রকার বলিষা গণ্য হন। 

জোক 

( আঙ্বলায়ন গৃধন্থর )। ভাগবতে ৫যিনি পবাশর পুত্র 
বাসের শিষ্য (১২1৬1৪৯-৫৫ ), স্মন্তর গুরু ও সামবেদের 
সংকলনকারী বলিয়া কথিত হইয়াছেন (১২৬৭৫ )। 
বেদে কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যার নিম ও ধম মীহাংসাশ্বত্রের 

প্রতিপাছ্ বিষয়। মিনির মতে বেদ 'অপৌকষেয়, নিতা 
ও স্ব ঞঃপ্রমাণ, ঈশ্বরক্াত নহে । যিজ্ঞক ৩1 ন্বর্গলাভ কধেন, 
এই হুত্রে তিনি অমর জীবাগ্র! স্বীকা৭ করিমাছেন। তিনি 
মোক্ষ ও ঈখরের উল্লেখ করেন নাই | ৫জমিনি 'ব্রগন্থব- 
প্রণেতা বাদরাণণের সমকাপীন। আধুনিক পর্তিতগণ 
গ্ীষ্টায় ৩য় শতাব্ধী '্টানাদের আবিভাবকাল মনে করেন। 
ছান্দোগ্যাভবাদ?ও জৈমিনির প্রণীত বগা হয় (তস্থবান্তিক, 
১৩২ )। 

ম্ণ।খ পিছ 

জৌক অন্বরীমাণ গোর (ফাইলাম-আনেলিদা 
1)1)1010-423৩114) ) অন্ন হিরুদিনিয়া শ্রেণীর 

(01 ৭5-11001706৭) অমেকরদ শ্রী প্রাণা। ইহারা লবণাক্ত 

ব। মিষ্ট লে কিংবা স্বলে বান করে। কিগক ৪ শাকের 
শ্বাদ্যন্থেও একপগ্রকার ছোট ছোট জোক পরদীবীকপে বাস 
কবে। 

এই গোর অন্বান্য প্রাণীর মতই জৌঁকের দেহটি 
কথেকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক খণ্ড গঠিত ১ দেহথগুগপি মু 
শ্ব্র গোলাকান অঙ্ুরীর মত। দেহের সঙ্গখ ও পশ্চাদ্- 
ভাগে সাধারত£ একটি করিয়া শোধক থাকে » সম্মুখের 
শোকে মুখ ও পিছনের শোদকে পাবু অবস্থিত। দেহের 
সম্মুখ ভাগে কালো কালো বিন্দুব মত পাচজোডা চোখ 
"ছে, ইহাদের সাহায্যে মোক আলোক ও অগ্ধকারের 

* 1থৃক্য বুঝিতে পারে, কিন্ব পরিদ্ক'গ দেখিতে পায় না। 
পদৌোক উতলিঙ্গ প্রাণী ১ বেঁচোর ধত ইহারদদেরও কোণের 
মধে। ডিম্ব নিশি হব ৪ দণ বুদ্ধি পা ( 4কচোও ড্র )। 

জলচর ওস্লচর-_ উভয় প্রকারে ডোকই মানুষ, পণ 

৪ অগ্যান্ত প্রাণীর পভ্ত শোষণ করিয়া থাকে । দেছের 

অগ্রঙাগের শোষকের সাহায্যে শিকারের ত্বক কাটিয়া 

ক্ষওগানে ইহারা পাশা ঢালিযা দেয়, এই লালাষ হির'ডিন 

(1%004৭11)) নামক রক্ত-তঞ্কন শিরোধক পথ থাকায় 

ক্ষতমখে রক্ত জমাট বাধিতে পাবে না ও রক্ত শোষণ 

করিতে ইহাদের কোনও অন্থবিধা হয না। সমোগ 

পাইপে হহারা নিজদেছেব ওজনের তিনগুণ রও এক বাবেই 

শোষণ করিয়া পাচনতঙগ্রের পা তলা! খলির মত অ'শে সঞ্চষ 

করিষা রাখে এবং দীর্ঘ ধিন ধরিয়া আমে প্রমে সেই রও 

পরিপাক করে। 

৫৫৫ 



জোগান 

কোনও কোনও প্রজাতির জোক রক্রশোষণ করে না) 
ইহার] কেঁচে, ক্ষুদ্র শদ্দকজাতীয় প্রাণী প্রভৃতি ধরিযা খায় । 

স্থলে? জোক আকারে ছোট হয এবং অপেক্ষাকৃত 

দ্রুত »লাফেরা করিতে পারে। হিক্চধিনারিযা গণখুক্ 
জোক আকারে বেশ বড হইয়া থাকে , এই গণগুক্ত 
ভারন্তীষ জৌক ১৫ হইতে ৩৫ সেন্টিমিটার পরধবস্ত দীর্ঘ 
হইয়। থাকে । 

অমলকুদ্। মুখাপাধা|ম 

জোগান কোনও দ্রবোর বাজার দব নিবপণ করিতে 
হইপে ক্রেতা ও বিক্রেতার খাবহার জানা প্রবোছন। 
ব্রেতাদের ব্যবহার যেমন চাহিদ| সম্প ক প্রতঠিষলিত হয়। 
উৎপাদক ও বিক্রেতাদের প্যব্হার সেইরূপ লোগানের 
অবস্থায প্রতিফলিত হয। ধবা যাক একটি সাধাৰণ 
শাড়ির জন্য ক্রেতাব! পনর টাকা দিতে প্রপ্তুত আছে) 
সেই মূল্য বিক্রেতার] যদি দুই হাঙ্গাবখানি শাডি জোগাগ 
দিতে প্রস্তত থাকে তবে আমরা ধলিতে পারি পনর ঢাকাখ 
ছুই হাজারখানি শাড়ির জোগান হইবে। এইভাবে 
ক্রেতাদের গুতিটি মুলোর উত্তরে বিক্রেতার। য্দি একটি 
নিঠি্ পরিমাণ জোগান দিতে গ্রস্ত্রত থাকে তবে আমরা 
সেই অবস্থাকে €জাগান-সম্পর্কে'র সাহাযো বর্ণনা করাত 
পাবি। সাধারণভাবে বশা যায যে জোগান সম্পর্ক 
জিনিসের উৎপাদনের ব্যঘ, বাজাবে প্রতিযোগি শাব অবস্থা 
এব" বিক্রেতাদের লাভের প্রতাশা দ্বারা নিশীত হর। 
বাজাবে কত জন উৎপাদক বা বিক্রেতা আছে, ভাহার 
উপর৪ শোগানের "অবস্থা নিব কবে। সাধাবণশাবে 
বনা যায় যে প্রতিযোগিতা যত বেশি হইবে কোনও 
নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিসের জোগানমূল্য তত কম হইবার 
সম্ভাবনা । 

বাজারেব সকণ ব্যধশাধীর জোগান সম্পর্ক সাধাণ *: 
এককপ হয় না। 'মপেক্ষাঞ্কত পরিশ্রমী এ কুশ্ণী ব্যবসায়ী 
যে মুল্যে যে-পধিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিবে, 
অপেক্ষাকৃত অলম বা আনাডী ব্যবসায়ী সেই পরিমাণ দব্য 
সরবরাহ করিতে আরও অধিক মনা চাহিবে কারণ তাহার 
উৎপাদন বায় বেশি হইবে। সুতরাং কোনও একটি 
বিক্রেতার জোগান-সম্পর্ক জানিলেই সমস্ত বাজারের 
জোগান-সম্পর্ক জানা যায় না। এক্ষেত্রে আমরা একজন 

প্রতিনিধি স্থানীঘ্স বিক্রেহাকে মনের মধ্ো করনা করিতে 
পা্সি। 'ভাহার সরবরাহের অবস্থ| জানিলেই আমরা সমগ্র 
বাজাবের সরবরাহের অবস্থা মোটাদুটি রকম বুঝিতে 
পারি। 

জোগান 

শিল্পনাবশেষে জোগানের অবস্থাগুলিকে আমবা 
প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি : শ্বপ্পধিননিপাত 
জোগান, দীর্ঘদিননিণীত জোগান এবং দেশের আধিক 
সম্প্রসারণশক্তি নিণীত জোগাণ | উতপাদ কগণ অল্পদিনের 
মধ্যে বাজারে যে পরিমাণ দ্রখ্য সরবরাহ করিতে সক্ষম হন 
তাহ! অনেকখানিই তাখকাপিক ঘটনার দ্বার! নির্ণীত হয়। 
উদ্দাহরণম্বৰপ কলিকাতা শহরে কোনও একদিনের মৎস্য 
সরবরাহ ধর] যাইতে পারে। ইহ] নির্ভর কখিবে তাহার 
পৃবদিনের মাছ ধরার পরিমাণ, ঠা] ঘরে রক্ষিত মাছের 
পরিমাণ, সেইদিনের যানবাহনাধির অবস্থা, সেইদিন মৎ্ল্তয 
ম্রবরাহ্র উৎসের নিকটে বা কাছাকাছি অন্য শহরে 
চাহিদাব অবস্থা ইাারদির উপব। মুল্ানিয়ম্বণ না থাকিণে 
কলিকাতা শহুরে সেইদিনের মাছের মৃশা নিব করিবে 
তাংকালিক সববধাহ ৭ সেইদিনের চাহির্দার উপর । 

অপেক্ষার দীর্ঘ ধিন ধরিথা সরবধাহেণ অবস্থা 
পধ/লোচন। করিতে গেলে শু] আকনম্মিক বা তাৎকালি৯ 
অবস্থাকে দাযী করা চন না। সেখানে দেখিতে হহবে 

সেই বিশ্ষে দবোর উত্পান সামগ্বী সহনে বাডাছনো মা 
কিনা। সেই দবোর উত্পাদকগন বাঙজাবেব অবস্থা 
সম্বন্ধে ওখাকি হ'ল কিপা। তাহারা লা ঠিসা? কাব 
সময দীর্ঘকাপীন অপন্থা সধন্ধে অছেঠল থাকেন কিনা। 
সাধারণ & পবা হয় «৫ দীশকাশীণ আশাও সকল 
উৎপাদন সামগ্রী নমানঙাবে বাগানো মাম না) সে পেতে 
ক্রমহ্ামান দং্পাদনেরধ শিথমে লোগান বাছা সঙ্গে সঙ্গে 
উত্পাপণ নয বাডতে পাবে এব জোগানশু”) হয় সমাণ 

থাকে (যধি প্রঠিঘোগিঠা প্রবশ হয়) আবণ। বাডে। 
দীর্ঘ ধিনেখ জোগান বাবস্থা আলোচণা কণাব সমখ দীর্ঘ 
দিনের চাহিদার কথাও আসিখ! পড়ে। এমন কিছ শিল্প 
আছে (যথা, লৌহ ও হন্পাত শিল, কাঁধন শার শিল্প এবং 
শিলে বাবহত রাসাগনণিক সামগ্রী) যেখানে উৎপাদন 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রঠোক দ্রধ্য উত্পাপনের বাথ হাস পাষ। 
সেই সকণ শিল্পে চাহিধা বাড়িতে থাকিশে উৎ্পার্দকগণ 
৩ উৎপাদন বাভাহগা উত্পাদণ পায় এব” (যি সেহ 
শিলে প্রতিযোগিতা খাকে ) ভ্রব্মুশা কমাইতে পারে। 

যুগ মুগ ব্যাপা জোগান ব্যবস্থা প্রধানত: দেশে; 
আধিক সম্প্রারণশপ্ডতি ও প্রগতির উপরে শির্গশীল। 
কোনও বিশেষ জিনিসেপ্ জ্োগানে ঘাটতি পড়িলে খু" 
দ্রুত প্রগতিশীল দেশ তাগ্ার উতপার্দনশক্তি মেই জিনিসে 
উৎপাদনে বা আমদানিতে নিয়োগ করিয়া সেই ঘাটতি 
দুর করিতে পারে। অষ্ঠ দিকে ধীরগতি দেশের সাধারণ 
প্রগতিও এই ধরনের ঘাটতির ঘারা ব্যাহত হয়। যে 

€৫৬ 



জোন্স, উইলিয়াম 

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞান থাকিপে শুতন নৃতন জোগান- 
সমন্যা সমাধান করা মম্থব হয়, তাহাও দ্রুত গ্রগতিনল 
দেশের পক্ষে অপেক্ষাঞ্কত সহজলভ্য । এই আলোচণ। 
অন্তাণ্ত শিল্পের ম্যায় কৃষির বেলায় প্রযোজ্য । 

সাধারণভাবে বল। যায় যে আঙ্গিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
জোগানের স্থিতিস্থাপকতা। বাড়ে । এতদ্যতীত জাতীয় 
আয় যদি উপ্রোন্ত বাড়িয়া! চলে তবে কোনও বিশেষ 
দ্রব্যের মুল্য এবং তাহার জোগানের মধ্যে সম্পর্ক অর্থ- 
নীতিন দিক হইতে তত গুকতণ সম্পর্ক বোধ হয় না। 
তাহার স্থলে বিডিন শিল্পের সম্গ্রসাণের আপেক্ষিক বেগ 
জান। অনেক বেশি দধকারি হইয়া পড়ে। 

দ্র 4১164 74051517011, 06010119165 07 1[2০01%010105, 

[30010 [৬ 2174 ৬, 1,015001), 1920; [101)015 

[91010]7, 1555995 11%15001101010 9620119011৫ 

(700, 1,0110017, 1960 7 0০) [২017109011, 155 শো- 

01565 1 15001101110 /17119515, 1.0174020, 196]. 

অনিষ বাগচী 

€জান্স, উইলিয়াম (১৭৪৬-৯৪ শ্রী) ১৭৪০ খ্রীষ্টাবের 

২৮ সেপ্টেপ্ধর উইলিয়াম “জান্সের জন্ম হয় । 'অকম্ফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গব্যয়ন করিবার সমম তিনি প্রাচা ভাষা 
শিক্ষা কঙিতে আরন্ত করেন। ১৭৭০ খ্রীই্টাথে শিনি 
পারসীক ভাষা লিখিত নারির শাহেব জীবশী ফবাপী 
ভাষাগ অগ্গণাদ কবেন এব পর বৎসর পারপীক ভাষার 

ব্যাকগণ পেখেন। কিছুধন পবে তিশি একখানি আগবী 
গ্রন্থের অন্ভবাদ করেন। ১৭৮৩ খ্রীগ্াঝে সুপ্রীম কোটের 

বিচারক পদে নযু্ হইয়া তিনি কপিকাশায় মাসেন। 
এক বত্ধর পণেই তিনি কপিকাত| এশিয়াটিক মোসাইটির 
প্রত্ষ্ঠী কেন এব আলীবন ইহার সভাপতির *দ 
অলংকৃত করেন। সমগ্র এশিয়া খুও্ড খাহ| কিছু মাভষের 
কীতি এবং প্রঞ্কতিথ হি তাহার সহ্ছদ্ধে গবেষণা করাই এই 
সোধ|ইাটণু কাখ-_ এই কয়টি কথায় তিশি ইহার বাপক 
কারপ্রণালীর ইক্ষিত এবং উদ্দেশ বিবৃত করেন। এই মহৎ 
উদ্দেশ্ট কার্সে পধিণত করিবার জন্য তিনি জীবনের 
অবশি& দশ বংসর কঠোর পরিশ্রম করিয়াহিনেন। তাহার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়। বহু মনস্্ী এই "রবে মাস্মোতসর্গ 
করিয়। গ্রচা দেশ সগ্থন্ধে পৃথিবীর জঞানভাগ্ডারে অগণিত রত 
আহরণ করিয়া গিয়াছেন। গত ১৭৫ বৎসরের কলিকাতায় 
অবস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির প্রচেষ্টায় জানের বিভিন্ন 
বিতাগের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছে । 

জোন্স বহু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। লাতিন, গ্রীক, 

জোন্স, 'ইলিয়াম 

ফরাসী, জার্মান, উটাপীয়, ম্পেনিন্, পতুগিজ গ্রভভৃতি 
ইওরোপীয় এবং হি, ফাএসী, আবরনী, সংস্কৃত প্রভৃতি 
প্রাচ্য ভাষ। তিনি বেশ ভাল জানিতেশ। এশিয়াটিক 
মোসাইটিএ তৃতীয় বাধিক "অধিবেশনে (১৭৮৬ শ্রী) 
সভাপতি জোন্স হিপ্দু জািনু ইতিহাস « সভ্যনা সম্বন্ধে 
একটি ভাষণ দেন। উহাতে তিনি সন্ত ভাখার সহিত 
গ্রীক, লাতিন, গথিক, কেল্টিক গ্রন্থি ইগরোগীয় ভামানু 
গ'কৃতিগ'ত সাদুগ্ের উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই সমুদয় 
ভাষা এব” প্রাচীন ফারসী ভালা এক মূপ ভাষা হইতে 
উৎপন্ন হইঘ়াছে। এই আবিষ্কাবে মূল্য অত্যন্ত গুরুতর 
এবং ইহার ফল স্ুদূরপ্রসাধী। ইওরোপায় জাতিসমূহ 
এখং ভারতের ধিদু ও পা্শ্তেব অধিবামীগণের পু বপুক্ুষ- 
গণ যে এক ভাষায় কথা বলিতেন এব সম্ভবতঃ একজাতীয় 
ছিলেন, এই নূতন মতবাদ মন্ুযুজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে 
প্রচণিত ধারণায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই 
আবিষ্ধাবের ফলেই 'ভুপনামূপক শাধাডৰ" ণায়ে গৃতন এক 
বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে এব বিতিন্ন ভাষার উত্পনি ও 
প্রঞ্ততি সন্বগ্ধে পূবতন ধারণার সম্পূর্ণ পরিবশন হইয়াছে । 
এই তুলনামূলক ভাধাঙন্ের সাহাখো প্রাচীণ কালে মানব- 
জারির ধর্মবিশ্বাস, সমাজ, ভান-ব্ণন গ্রক্তি বিষয়ে বন্ধ 
নুতন নূতন তথা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমরা মানব- 
এাতার াববর্তনের ইতিভাম সম্পূর্ণ নূহন দিত ছেখিতে 
শখিঞাছি। একনাহ এই আবিদবাবের জন্যই জোন্স 
ইতিহাসে চিএন্মরণ্ হইবার যোগা। 

জান্স বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ইংবেজীতে অনুবাদ কৰেন। 
ইহাদের মধ্যে শকুন্তলা, মগমহিতা, হিহোপদেশ ও 

-ী 

জমদেবের গীঙ্গোবিন্দবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 

এভপাতীত তিনি বহ গ্রবন্ধও লেখেন। এশিয়াটিক 
সোসাইটির মুখণর এশিয়াটিক বিশাটেপ'-এব প্রথম চাবি 
বসবে তাহার ২৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সমুদয় 
প্রবন্ধে তিশি বছু বিষয় আলোচনা করেন, ঘা : রোমান 
অন্রে সংস্কৃত শেখাব পঞ্তি, গ্রীস, ইটালী ৪ ভারতের দেব 
দেবী, হিশ্দুণাজগণের কাপঞ্ম, হিশ্ব সংগীত, জ্যোতিষ ও 
সাহিত/ এবং প্রাণীবিষ্ঠা, উদ্ছিদ্বিদ্তা ও আধুবেদ প্রভৃতি। 
গুরুতধ পরিশ্রমের ফলে ১৭১৪ ত্রীষ্টাঝে মাহ ৪৮ বখ্মর 
বয়সে তীহার মৃত্যু হয়। কলিকাতা সেণ্ট পল্স ক্যাথিড্রাল 
নামক গিজায় ভাহার একটি স্তৃতিন্তস্ত আছে। 

দ্র 41000010910] &১০05, 451৭0010765 2016 

[16 05 11111661706 ০0) 92 9/111107% 701165, 1[.010001), 
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জোনাকি 

0815805, 1943 5 09119100. চা. 001801), ৩% 

01117) 70165 07121601756, 4 50711012664 

13101704111 ০ 185 ৮7017, 07017701010, 1952 : 

99811311017. (0৭1215010, 01/017141 701165, 0910010, 

1964 
ব মশচক্র। মজুমদ।র 

জোনাকি জৈব আপোক ও 

জোয়ান 

জোয়ান অফ আর্ক €৫১৪১২-৩১থ্বী ) ১৪১২ খ্রীষ্টাবে 
মিউজ নদীর তীবে দবেমি (1)0101010) গ্রামে এক কৃষক 
পবিবাবে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি পেখাপডা জানিতেন না। 
জয়োগশ বৎসণ বয়সে তিনি প্রতাদধেশ পাইলেন, তাহাকে 

দেশোদ্ধাব করিতে ও ফ্রান্সের যখার্থ রানাকে রীমল গিঞজাষ 
অভিষিক্ত করিতে হইবে। জোয়ান অনেক চেষ্টাব পর 
মপম চার্লসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ হন । তথাধ 

প্রথমে চালসকে পবে পোযাতিযেবের (১9101৩1৯) উশ্বব- 
বিদগনকে সষ্ট করিধ। শ্বেতবর্মে সঙ্জিতা হইয়া) পঞ্চকভ্রুশ- 
ধাবী তববাবি হস্তে € ৪০০০ সৈন্বা সমভিব্যাহারে অবব্ুদদ্ধ 
নগরী অরলেষীর (01575) উদ্দেশে যাত্রা করিবা ১৪২৯ 
গ্রাঞ্ভাৰের ২৮ এঠ্সিল *হরে গবেশ করিলেন। 

জোষাণের উপস্থিতি ক্রাী সৈম্তগণকে বিশেষভাবে 
গন্রপ্রাণিত করিপ 9 ভাহারা মহোঙ্লাহে শহব হহতে 

বিগত হইয়া ভ বেজ সৈম্গণকে বিঙাভিত করিযা 
তুগ্লেবুকজ  (1081011৩59 [0০) দখল করিশ। 

নিকৎ্সাত ৭ হতোগচন ইবে্শগণ হহার পবে পাছে প্র 
(12839) যুদ্ধে পরাজিত হইল। মপুম চার্লল আনণণে 
লিয় তে (1,50১) দ্োয়ানকে সম্বধিত কবিপেন ও সৈগ্য 
চর্পস এ োযান পীমম অভিনুথে যাত্রা করিষা ১৪ জুপাই 
রীযসে প্রবেশ করিলেন ৪ ১৬্রুলাহ খ্রান্দের যথার্থ গাজা 
বশিয়া স্বীকৃত % অভিষিক্ত হইলেন । কিন্ত হহাব পর 
'ভাগানম্মী ই রেজদের প্রতি প্রনন্না হইলেন । জোয়ানেৰ 
পাখী (প্যাখি ) আক্রমণ বার্থ হহল। ইহার পণ ধপিয়েনি 
(09201927)2) শহর হইতে বহিগত হইয়া শর্ুসৈন্য 
আক্রমণ কালে জোয়ান শঞ্হন্তে বন্দী গন এবং 

বিচাবের ফশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হণ; পরে এক 
উ্ুচ্ভ মিথ্যা ওজরে তাহ।কে ডাইনী ৪ প্রচলিত ধর্মমঙের 
বিরোধী বপিয়। কুয়াতে (0.০996০0) জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ কর! 
হয় (১৪৩১ খ্রী)। 

ইওরোপের প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ জোয়ানকে 

মশলা এর 

জোয়ার 

অমরত্ব দান করিয়াছেন । তিনি দেবতা-প্রেরিতই হউন 
ব1 "স্থমন্তিফ1 বিচক্ষণ|, অসাধারণ শাপীরিক ও মানসিক 
শক্তিপম্পরা গ্রাম পালিকাহই হউণ, তিনি যে ১৫শ 
শতাব্বীর প্রথম ঙাগে বিপন্ন ও অবলারগ্রস্ত আশন্সের 
উদ্ধারক ৩1 সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

৭ ৬৬, 0১, 13717100677 1705107191৮ ০0) 4১16, 

০৬ ৬০11, 193]. , 0471076 1167146%1 111501, 

৬০]. 0০910011980, ৬1], 193০. 

বিলয়নৃষ দত্ত 

জোয়ার ধাণ্ত গোবের (ফ্াামিপি-গ্রাহিনিঈ, ঢ৪02115- 
181912020 ) অগ্গত একবীজপবী বর্মজখবী ডত্তিদ, 

বৈচ্ঞ।নিক নাম সোখথম উপগারে (90101027৮ %111206 )। 

গাগৈতিহামিক যুগ ইইতে মধ্য ভারতে জোধারের চাষ 
প্রটলিত আছে । মধা ও দনলিণ াবতের শুদ অঞ্চলে 
দবিধ শ্রেণার 15 প্রণাশ খাদ্ত। ভাপুতবধে জোযারের 
চাষের জমির পরিমাণ ১৮ কোটি হের এব বাধিক 
উত্পাদনের পরিমাণ ৯০ শর্গ মেটীক ৮ন ১ উদ্গাধনের 
পরিমাণে ধান এব, গমের পরেই হহাথ স্বান। ধানের 
মতই জোযাব ভাণিয়া মিপ কিমা খাওয়া হ।1 ডগ্ুখ 
ভাবতে গমের প্টিরপরেহ জোখাপের গাঢ] ২১2৩ খাবি 
বটিপ্র বাবহার দেখা ধায় । /ঘাখাবেব খত পুটবর পশখখা্ 
এবং তাজা অখবা শুক অপন্থায বাবহাব কব 231 

জোয়ার বেশি বৃষ্টি সহা করিতে াবে না হা বপন 
ইইতে ঘমপ কাট] পনপ্ত ৩০ ১০৭ পেন্টাম৪।ব খুিপাতের 
মবে)হ ইহার চাথের অঞ্চপ মীমাবঞ্গ। সমঙশ ভুমি 
হহ5 ৯০ মিটার উঠত] পধগ্ত হাব চাষ কবা চলে। 
অপেক্ষারিও অহ্থর মাঠিঠে হহাব চাব সম্ভব । অর্বিকাশ 
ক্ষে৫্েই একট শ্থ| খাধিক ফসল হিসাবে লোসাব উৎপন্ন 
করা হয। সাধারণ ৩: মাটিতে এস থাকিলে মারা বংসএই 
ক্োয়ারের চাষ করা সম্ভব । ঠাশ ফলে জগ্ত গ্রয়োজন 
মঠ জব ৪ বাসাযনিক্ সার প্রয়োগ করা হয়। উত্তর 
ভারতে জোগাপ সাধারণ৩: ছুই বৎসরের শশ্ত পর্ায়ে 
বাজরা, যব এব গম অখব! জপধি ধান এবং মঢবের 
সহিত চাম কবা হয। এককাবে "অথবা অন্য সপ 
যেমন অড়হর-এর সহিত মিশ্র চাষ করা হয়। কোনও 
কোন ৪ সময় এক বা একাধিক ডাল শহ্য, তৈপবীজ, এমন 
কি মব্জি ফসলের সহিত চাষ কণা হয়। সাধারণতঃ 
দানা শশ্য ৪-৫ মাসেই কাটার উপযোগী হয়। পস্তখাগ্ঠ 
ফুল ফোটার পর কাটিতে হয়, কারণ তাহার পূর্বে গাছে 
একটি বিষাক্ত পদার্থ (প্রুসিক আমিও) থাকে। 

৫৫৮ 



জোয়ার 

সাধারণতঃ গাছ গোভা খেধিয়! কাটিয়া জমিতেই শুকানো 
হয় এবং পরে শিষ কাটিয়া গোরু পিয়া অথবা উন্নত ব্যবস্থায় 
মাডাই কণা হয়। মাডাইয়ের পর দানা ভাল করিয়। 
শুখাইয়। গ্রদদামজাত করা উচিত। বৃষ্টির চাসে সাধারণতঃ 
প্রতি হেক্টর জমিতে ৪৫০-৯৫০ কিলোগ্রাম দানা এব 
৩৩৫০-৪৫০০ কিলোগ্রাম খড পাওযা যায় । সেচ এ সারের 
প্রয়োগে প্রতি হেক্টর জমিতে ১৭০০-২২৫* কিলোগ্রাম 
পর্যন্ত দান। পাওয়া যায়। কেবলমাত্র পশুখাছের চাষে 
প্রতি হেক্টর জমিতে ২২২-৩৩২ মেট্রিক টন পশুখাগ্চ পা এয! 
যায়। সেচের ফসণে ফলন ইহার দ্িপ্রণ হইয়া থাকে । 

প্র নু. 7. 00107, 70061011065, 011৫ 07015 2, 

বত ০] 19527 48511211061) িনা99৭) 

41501191614 01015 01 17014, 13010091010, 1951; 

[70101 00811701106 £&01001017]৫500101), 

11017119007 01 20110111066, ০৬ 10৩11], 1966. 

দুববিপ্সাণ গছ 

০০1৭" ঘাসজ্গাতীয় পীরুৎ, দেখিতে ভুট্টার ন্যায়, উচ্চতা 
গ্রাম ১-৪'৫ মিটাব। পত্র সবল ও রেখাকার। পত্বের 
তলদেশ কাগডকে খিবিখা থাকে । জোযারেণ পবিশ্ঠাস 
দিলালা । প্রদ্পমঞ্ধবী 'মনেক গুলি অন্রমণ্থরীর (স্পাইবশেট) 

সমটি | পুন্প 'মন্ধা্য ঘাসের ফুলের স্যায ক্ষুদ্র ৪ অগজ্জন। 
পুষ্ণে ছুটি পুষ্পপুট, তিনটি পুণকেশর ও একটি গতপত্র 
কয়েকটি মঞ্জব্ীপহ দ্বার] আবৃত থাকে । 

পৃথিবীর বিশিন্ন স্থানে নান! প্রকার জোযারের চাষ 
করা হয. ১. ভান্রা : উন্তর মাফিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম 
এশিয়া ও ভারতের কোনও কোনও স্থানে গুচৃব চাষ হয়) 
উহ্হাণ ধন দত ২, কাকিব : আধিকার উষ্ণ অঞ্চলেব 
শস্ ১ বওমানে আমেরিকার বিভিন্ন স্কানেও চাষ করা হয় 
৩, মাইলো : উত্পনিস্বল আফ্রিকা, শশ্য হলুদ বা শাদা 
প্রধান ১২টি জাতের মাইলোর মধ্যে খবারুতি হলুদ জাতটি 
উল্লেখযোগা ৪. শা: ভারতে শীতের শশ্ত হিসাবে চাষ 
হইয| থাকে , শশ্ত শ্বু্র কঠিন ও শাদা, পাকিতে অধিক 
সময় লাগে ৫. কাণ্লিয়া £ প্রাচীন কাল হইতে চন 
শস্য, শকরা ও পশ্তখাগ্যের জন্য চাষ কব! হ5তেছে ) শঙ্কা 
শাদা ব বাদামী এবং ফলন দ্রুত। এত তীত সুদানের 
ফেটেরিযা ও দক্ষিণ আফিকাব হেগারি উল্লেখযোগা | 

দ্র 4৯. [. চ1]1) 12001101710 306017/, ৩ ০0 

1952, 

স্বশীলকুমাব ্টাচার্য 

জোলা, এমিস 

জোয়ার-ভীট। ভূপৃষ্ঠের জলরাশি প্রত্যহ নিরদি্ট সময় 
অন্তপ এক এক স্থানে ধীরে ধীরে স্ফীত হইয়া এনে এবং 
এক এক স্বানে ধীরে ধীরে অবনমিত হয়। জলের এই 
নিয়মিত স্বীতিকে জোয়ার এবং অবনমনকে ছাট! 
বলে। 

বহিঃসমুদ্রে বড বড সাগর বা উপসাগবে জোয়ারের জন 
০*৬]০৯ মিটার (২৩ ফুট ) অধিক উচ্চ হয় শা, কিন্ধ 
সমুদখাশ, প্রশস্ত নদীমুখ ও অগভীর মহীসোপানে ইহা 
৯/১২ মিটার (৩০1৪০ ফুট) পণস্ত উচ্চ তয়। ফর 
উপমাগবে জোযাবের জল প্রায় ১৯/২৭ মিঠাব (৬৫ হইতে 
৯০ ফুট ) পযন্ত উচ্চ হয়। 

চন্দ্র ও র্ষেপ আকধণই ফ্োয়াব-াটার প্রধান কাবণ। 

কিন্ত চন্দ্র পথিবীর অধিক নিকটবতী বপিষা চন্দ্রের আকর্ণী 
শক্তি অশ্বিক | সেইজন্য চন্দেব আকর্মণে মুখাতঃ জোয়াবের 

স্যহি হয়। পৃথিবীর মাবঙনকাপে যে স্থান চন্দরেপ সম্মান 
হয সে স্থানে মুখ্য এব তাহার গুতিপাদ গ্াণে গৌণ 
জোগ্ার এবং ইহার সমকোণে অবস্থিত স্বানে শাটা হয়। 

প্রত্যেক মুখ্য বা গৌণ জোধাবের পরবতী মুদা বা গৌণ 
জোয়ার ২৪ ঘণ্ট। ৫২ মিনিট পর এন্ষ্ঠিত হয়। 

পৃরিমা ও অমানগ্ত| ভিথিতে চন্দ, সথর্য ও পৃথিবী এক 
সরল রেখায় অবস্থিত থাকে বলিবা উওয়ের 'মাকর্ষণে এই 

দিনে জলের স্কীতি অধিক হয়, ইহাকে ভরা কটাল বলে। 
বর্ধাকালে ভরা কটালেব সময় সমু হইতে আগত জোয়ারের 
জপ সরু নদীপথে প্রবেশ করিলে শদী-প্রবাহিত জলের 
সহিত সম্ঘর্ধ হয়, কলে জল ৩/৩৬ যিট।র (১০১২ ফুট) 
উচ্চ দেওযালের মত নদীপথে অগ্রসর হঘ। ইহাকে বান 
বলে। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে হুগলি নদীর যাঁড়াষাডি বান 
|বখ্যাত। অষ্টমী তিথিতে চন্ধ্, পৃথিবী ও হ্র্য সমকোণে 
থাকে বলিষ! পৃথিবীর উপর উভয়ের মাকর্ষণের বেগ কমিয়া 
যায়, ধপে এ দুই তিখিতে ছোয়ার মুছ হয়। ইহাকে মরা 
কটাল বলে। 

চন্দ্র ও স্থযের আকর্ষণ ছ'ভা৭ পৃথিবীর আবর্তনের ফলে 
৯ অপকেন্ধ বণ জোযার-ভাটাব আর একটি কারণ । 

জোযার াটার ফলে নদীপথে সনুদ্বগামী জাহাজ 
যাতায়াতের সবিধা হয়-_ নদীমুখ 'মাবজনা, পলিমাটিনু 
থাকে, মোহানায় সহনে চড়ার হষ্ট হইতে পারে না। 

হ্বশ সবব|ব 

জোল।, এমিল ( ১৮৪০-১৯০২ শ্রী) বিখ্যাত ফবাসী 
গুপন্লাসিক, “নাতুারাপিস্ম” (প্রতিবাদী ) আন্দোপনেব 
প্রবর্তক ও প্রবক্তা । জন্ম পাবী নগরীতে । পিতা ছিপেন 

৫৫৯ 



জোলাপ 

ইটালীয়, মাতা ফরাধী। ২০ বৎসর বয়মে কর্মজীবন 
আরম্ভ করিয়া সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন । ১৮৭১ 

হইতে ১৮৯৩ খ্রষ্টান্ব পর্বন্ত তাহার প্রসিদ্ধ উপন্তাসমালা 
“লে কর্গ-মাকার? (165 1২016018-11011 ) ২০ থণ্ডে 

প্রকাশিত হয়। এইগুলির মধ্যে কয়লা খনির শ্রমিকদের 
লইয়া পিখিত 'ঝে, য়ার্মিনাল' (3০771701) তাহার শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যকীতি বপে স্বীকূত। বংশগ্রভাব বা কুণ-সংক্রমণের 
গুরুত্ব প্রদর্শনের জন্তা পরিকল্লিত এই উপন্তাসমালায় জোশ 
একটি পরিবারের বংশাহ্ক্রমিক কাহিনীহুত্রে বপ্ততঃ সমাজ- 
জীবনের বিভিন্ন দিক এবং সমাজের বিভিন্ন অেণা ও গোগঠির 
চবিত্র উদঘাটিত করেন। তাহাব গরবতিত নাতুযুরানিস্ম' 
বা গ্রকৃতিবাদ বাস্তবখাদেরই এক প্রকাক্তেদ। বাস্তবের 
পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তিনি যোগ করেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ । 
সাহিতাহ্টটির ন্ষেত্রে ভ্লে।লার প্রতিভা সংশয়াতীত। 
জোলার চিন্তায় ও রচনায় ক্রমে সবমানবের ভ্রাতৃত্ব এবং 
সমাজে াধবিচারের প্রশ্ন প্রধান হইয়া ওঠে । বিখাত 
দ্রেফাস মামলা সম্পর্কে তিনি ব্াঞ্তিগত বিপদ অগ্রাহ্য 
করিয়। “ণাক্যুলত ( ].'8০০4১০--“মামি অভিযুক্ত 

করিতেছি? ) নামক বিখ্যাত যে খোপ। চিঠি সংবাধপনে 
প্রকাশ করেন, তাহা ৪ এই চেতনারই এক সাক্ষ্য। ১৯০২ 

্রীষ্টান্দে জোলা তাহার শষনকক্ষে গ্যাসে শ্বাসক্ হইয়! 
আকশ্মিকভাবে প্রাণ হারান । 

দ্র দে & ভ15৩0০115, 12717162014, 10926115074 
19০1776, 1904. 

ঞুণ মি 

জোলাপ কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবার উ্রধধ। কোনও 
কোনও কমিনাশক উধধ প্রয়োগের পবে জোলাপ ব্যবহার 
করাহর়। 'অস্রের প্রদাহে, অঙ্ছের শল্য চিকিত্সার পরে, 
যে সকল ক্ষেত্রে অন্থের সকোচন ক্ষতিকর, যে ক্ষেত্রে 
উদ্রের বোগ নিণীত হয নাই অথবা কঠিন মল দ্বাগ্গা 
মপদ্বার কুদ্ধ হইলে জোগাপ দেওয়া উচিত নহে । যে সকপ 

জোলাপ ক্ষুদ্রান্বের উপর প্রভাব বিস্তার কবে তাহাদের 
ক্রিয়া! ৪-৬ ঘণ্টার যধ্যে এব* যাহারা বুহদন্থের উপব প্রভাব 
বিস্তার করে "তাহাদের ক্রিয়া ৮-১* ঘণ্টার মধ্যে আবস্ত 
হয়। 

সাধারণতঃ আগার-আগার এবং আটার রুটি শাক- 
সবঞ্জি ইত্যার্দি সেশুলোজ-প্রধান খাছ মুত গোলাপের 
অন্তভুক্তি। ইহার! বিশোধিত হয় ণাঁ বলিয়া অস্ত্র 
মধ্যেই পড়িয়৷ থাকে এবং অন্ধের সকোচন বৃদ্ধি করে। 
তরল প্যারাফিনও মুছ জোল।প হিসাবে বাব্হত হয়, ইহা 

স্লেপিও-কুরি, জ্। ফ্রেদেরিক 

অস্ধে পিচ্ছিলতার হাতি করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়ত] 
করে। ম্যাগনেমিয়াম সালফেট, সোডিয়াম সাল্ফেট, 
সোডিয়াম পটাসিয়াম টার্টারেট প্রভৃতি লবণঘটিত জোলাপ 
অস্ত্রে অভিস্ত্রবণের (অস্মোসিস) সাহায্যে জল ধরিয় 
রাখিয়া মল রেচনে সাহায্য করে। ক্যাস্টর অয়েল, 
আযন্থাণিন গুভৃতি উদ্ভিত্জ উত্তেজক জোপাপ যথাক্রমে 
ক্ষুপ্রান্্ ও বৃহদন্্ের উপর প্রভাব বিস্তাণ করে, শেষোকটি 
বেদণাধায়ক সংকোচন ঘটায় । 

তীব্র উদ্ধিজ্জ জোলাপ পোডো-ফাইলাম ও কলোসিস্থ 
সাবধানে বাবহার করা উচিত। 

উদ্দিজ্ঞ দ্রব্য ব্যতীত উত্তেজক জোলাপের মধ্যে 
খিশপ্থপিন ও ক্যালোমেল উল্লেখযোগা | 

কমণুুমর নলিক 

জোলিও-কুরি, ইরেন (১৮৯৭-১৯৫১ শ্রী) বিখ্যাত 
পদার্থবিধ, [পথের ৪ মাবী (মারিয়া) কুবিব ( কুরি, 
পিয়েখ ৪ পপি, মারিয়া স্কোডোভকস্ক। দু) কথ্া। 
সরবোণ্এ শিম্ষাণ।ভ করিয়া পিতামাতার গবে।শাগারে 
গবেষণাধ নিধুক্ত হন। এীসমযে তান ফ্রেপেবিক জেোলিও 4 
( 'জোশিগ-কুপি, জ। যেদেগিক? দূ) সহিহ পারিণবস্থতে 
আবদ্ধ হইধাছিলেন। স্বামীর মহযোগিতার ১৯৩ থ্বীাবে 
পদার্থের কনিম তেজগ্চিয়তা উৎপাপধনে সমথ হন ৭ ১৯৩৫ 
খাবে নোবেল প্রবঙ্কাব লাভ করেন। কমিউনিষ্ট 
মভাবলশ্ী খলিয়] ধরাধা গভণ্ষেণ্ট ১৯৫১ খ্রাষ্টাৰে ফবাশী 
অ)মিক কমিশন হইতে হহাকে অপসারিত করেন। 

পদ্মনাও দাণগুণু 

জোলিও-কুরি, জ| ফ্রেদেরিক (১৯**-৫৮ শ্রী) 
ফথাপী পদার্থাবদ। নন্ম পাখী শহরে। প্রথমে ইঞজিশিয়াপিং 
বিগ্ায় শিক্ষালাভ করি পবে রসায়ন অধ্যয়ন করেন 9 
রেডিয়াম ইন্প্রিটিউটে শধ্যাপক নিমুল। হন। ১৯৩৩ 

গ্রীষ্টান্ধে তাহার ত্বী ইখেন-এর (“জোলিও-কুরি, ইবেন' দ্র) 
সহযোগিতায় কনিয কেজক্্িষঘতা আবিষ্কার করেন ও 
১৯৩৫ গ্রীষ্কাকে শোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরবতী 
কালে কেন্জ্রক-বিভাজন সম্পর্কে তিনি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ 
গবেষণা করিয়াছিলেন এবং “চেণ-রিয়্যাকশন'-এর (“কেন্দ্রক 
বিভাজন" দ্র) সঙ্গাবযতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন । ১৯৪৬ 
খ্ীটাবে তিণি ফ্রান্দের পরম্মাণুশক্তি বিভাগের হাই কষি- 
শন।র নিমুক্ত হন। কিন্তু ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট 
মতাবলম্বী বলিযা এ পদ হইতে তিনি অপশ্থত হন। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং পারমাণবিক অস্ত 
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জৌনপুর 

নিষিদ্ধকরণের দাবিত্তে যে বৃহৎ আন্দোপন গডিয়! গঠে, 
জোলিও-কুরি তাহার অন্যতম নেতা ছিলেন । 

দ্র 7. 1২0)026, 17 1011096-0-/16, [১8115, 10950. 

পদ্মন।ত দ1শপু 

জৌনপুর উত্তর প্রদেশের একটি জেলা, গানা ও শহর । 
জেলাটির আয়তন ৩৮৮৭ বর্গ কিলোমিটার (১৫৪৩ বর্গ 
মাইল )। লোকস*খাা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্ষের আদমন্খমার 
অন্ঞসারে ১৭২৭২৬৪ জণ্। 

জেপার প্রধান শহর জৌনপুর। শহবটি গোমন্ী 
নদীর তীরে ২৫৭৪৫ উত্তর ও ৮২০৪১! পৃনে অবস্থিত । 

আয়তন ২৬ বগ কিলোমিটার (৮০৭ বর্গ মাহল )। 
পোকস'খা। ১৯৬১ খ্রীষ্টান্দে ৬১৮৫১ জন। জৌনপুব 
একটি বড পেলওযে জংশন | শহরটি বারাণসী, এপাহা বাদ 
মীর্জাপুর, ফৈজাবাদ প্রতি শহরের সহিত বাস্তা দ্বারা 
মুক। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্ব হহতে ইহা পৌরশাসনেব অন্তত 
হুয়। জশবাণু আর ৪মনোরম। 

জোৌনপুব শহরের পরুন হয দিল্লীতে ০োগলক বংশের 
বাদত্বক্কাপে। ফ্কব উদ্দীন মহম্মদ জুনা খার ( মন্মপ-বিন- 
তোগণক ) সভার পর তাহার খন্রতাত দিবো শাহ, 
তভোগনক ১৩৫১ গ্রীষ্টান্দে সিহামনে বসেন | বিবোজ শাহ, 
১৩৫১৯ খ্রীষ্টাকে বঙ্গ দেশের বিপ্ুদ্ধে যুঙ্গযায়া কবেন ও 

গোমতী নদীর "হীরে ছয় মাস কাল অবস্থান করেন। 
সেই সমঘে জাব্রাবাদের পার্শববশ অঞ্চণে ঠিনি এক নূতন 
পগর পল্ধন কারন শশ্রাতৃষ্পব জুনা খার সম্মানে শামকবণ 
করেন জৌনপুর | ফিরোজের মুত্তার পব ভোগলক বশ 
কপহ ৭ অগ্থদ্বন্ছে দূুধশ হইয়া] পড়ে। ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে খাজা 
জহান দিলীর 'আম্ুগতা অস্বীকার করিয়া মালিক উস 
শক বা পৃথিবীপ্র বাঙ্গা উপাধি লইধা জৌনপুরে স্বাধীন 
রাজ্য গ্বাপন করেন এবং শর্ক হইতে কশের শামকবণ 

হয্স শাকীীবশ | শাকখব শের বাজঙ্কালে জৌনপুর 
ইসপাম ধমের বিরাট শিল্প 9 শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয় । 
স্থলতান ইবাহিমের সময (১৪০২ ৩৬ শ্রী) সম্পদে শিল্পে 
সাহিত্যে জৌনপুব এন্দৃব সমৃদ্ধ হইয়াছিল যে তখন ইহাকে 
ভারত জ্যোতি" বলা হহ'ত। ১৪৯০-৭৮ গ্রীষ্টান্দের মধ্যে 
স্থাপত্য শিল্পের হিন্দু ভাব যুক্ত এক নূন ধবার উদ্ভুব হয। 
সমাট আকবরের সময় জৌনপুর মোগল মামাজাভুষ হয়। 

জৌনপুরের বিখাত শালা মলজিদ, ঝানঝরি মসজিদ, 
জামি মলজিদ, পালদপ ওয়া*1 মসজিদ গুভৃতি বহু মপজিদ 
ইপলামী স্কাপতা শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদশন । অটালা মসজিদ 
(১৪*৮ শ্রী) প্রাচীন অটালা দেবীর মন্দির ভাঙিযা 

ভা ৩1৭১ 

জান 

গুহীত প্রন্তরাদি দ্বারা প্রস্তত | ইহ1 ছাড! গোমতী নীল 
উপর ১৫৬৮ খ্রীষ্নান্দে নিমিত ১৯৯ মিটার (৬৫৪ কুট ) 
দীর্ঘ পাথরের সেড আব একটি উল্লেখযোগা দর্শনীয় বপ্ত। 
জৌনপুর নানারূপ স্থগন্ধি প্রন্থত্রে জগ্য বিখাত। 
দু 0, 300৬0, 1110101 /১1077116006,. 

[2010৫, 9 022095, 1942, 

15161110 

সলিস্পুমার চৌধুৰী 

শান ভারতীয় চিন্তাধারায় জ্ঞানেব আলোচনা জীনেব 
মুক্তির সহিত একান্ক সম্পর্কিত । ব্যাবহাত্িক ৪ পানু 

মাথিক উভয় জ্ঞানই কাধ কাপ্ণভাবে বিচাবিত | 
চাবাকমতে উন্দ্রিম্ প্রাক গ্রমাণ এণহ ইন্দিজ 

প্রত্যক্ষ গ্রমা বা যথার্থ জান | চারাবপা বলেনযে £ গাক্ষেখ 

মাধ্যমে কেবল বর্তমাণকেই জানা যায-_- "অতীত, ভবিষ্যৎ 
দান। যায় না__ কুল অতীত বা শুবিষ্বুৎ বাহা ইন্দিযের 
অগোচব বলিষা এইমতে সর্ব দেশ কালিক জান অসস্থব 
( “চার্বাক; ও বিস্তবাদ? ড্র )। 

খেৈনব1! অপবোক্ষ ৪ পরোক্ষ উভযবিধ জ্ঞান শ্বীকাব 
করেন। সাধারণভাবে যাহাকে অপকেক্দ জান বলা হয, 
জৈন মতে তাহ] আপেক্ষিক । বানহারিক জ্ঞান ছাডাও 
জৈনরা পারমাধিক জ্ঞান স্বীকাব করেন। কর্মসংক্কার 
দরীভূত হইপে আত্মার সাক্ষাৎ বিষয় প্রতীতি হয়। 
পারমাখিক জ্ঞানের পক্ষে কোনও ইন্ছিয়ার্দি মাধ্যমের 
প্রয়োজন হয না। একমাত্র কর্ষম"স্বারমুক্ত পুরুষ 

পারমাথিক ( কেবল )জ্ঞান পাভ করিত পারেন। ইহা] 
ভিন্নও জৈনরা মতি ও শ্রুতি বল্যা দুইটি বাবহ্ঠারিক 
জ্জান স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষ, 'অনমান ও শব্দ জৈন 
মতে হ্বতুদ্ব প্রমাণ হিসাবে স্বীক (“জন দর্শন ডু )। 

বৌ” মতে জ্ঞান খন জ্ঞেয় বিষয়টি পাগ্ধাইধা দেয়__ 
চেইজ্ঞান হইল অবিসংখাদী ধা সতা - অবিসনবাদী জ্ঞানউ 

প্রমাণ । বৌ মতে প্রতাক্ষ চাবি প্রকার - ইন্জিয় জ্ঞান, 
মনোবিজ্ঞান, 'আমু সংবেদন ৪ যোগীঙ্ঞন -- জ্ঞানান্তবের 
অপেক্ষা] না রাখিযাই এগুলি উত্পন্ন হয়। কোনও কোনও 
বৌঞ্চ মনে প্রমাণ ছাড়া গরমেয়র জ্ঞান হয না সত্য কিস্ 
প্রমাণের অভাব হইলেই যে প্রমেয নাই এ কথা বলা যাষ 
না। প্রত্যক্ষক্ষেত্রে বৌছগরা একমাত্র স্বলক্ষণ ঘুক 
নিবিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। টৈতালিক, সৌত্রা্িক 
যোগাচার ও মাধামিক প্রভৃতি বিভিষ্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায 
জ্ঞানের আলোচনায় বিভিন্ন লক্ষণের কথা বলিবাছেন। 

স্ায়ের বাস্তব সত্তা! ন্তাযান্তমোদিত জ্ঞান বা প্রমাণের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায় মতে জ্ঞানলাভের পক্ষে "টি গ্রমাণ 

৫৬১ 



জ্ঞান 

ত্বীকত হইয়াছে-- জ্ঞান কি, জ্ঞানের প্রকার ভেদ, প্রমা ও 
অপ্রমাণ বিভেদ প্রভৃতি আলোচনা ন্যায়ের প্রমাণশাশ্মের 
অন্তভূতি। বিষের প্রকাশ হইপ জ্ঞান বা বুদ্ধি। আপোক- 
রশ্মি যেমন পদার্থজগতে বস্তনিচখকে প্রকাশ করে, জ্ঞানও 
সেইরূপ ইহার সম্মুখস্থ বিষয়াদকে প্রকাশ করে। জ্ঞান 
নান! প্রকার ১ প্রথমতঃ, প্রমা! বা প্রমিতি, ইহা চারি ভাগে 
বিভক্ত প্রতাক্ষ, অন্রষিতি, উপমিতি ও শব্ধ । দ্বিতীয়তঃ) 
স্বৃতি, সংশয, শ্রম ও তর্চ প্রভৃতি অপ্রমা। প্রমা হইল 
অসপ্দিপ্ধ যথার্থ বিষযান্রভব , স্মৃতি অপ্রমা, কারণ স্বৃতি 
অতীত অভিজ্ঞতার স্মবণ মাএ অতীত অভিজ্ঞতা অবস্থা 
সত্য, মিথ্যা হইতে পাবে। ইন্দ্রিষের সহিত বিষয়ের 
সন্গিকট বা বিশেষ সগ্ন্ধ হইলেই বিষখের প্রতাক্ষ হয়-- 
আম্মা, মন ও ইক্জিষগ্রাহ্া বস্তব সংযোগ মিপিতভাবে 
প্রত্যক্ষের কারণ । বিষয় ও বিষয়ান্ভখ উভযেধ যখন 
যথার্থ মিল থাকে তখন ইহা যথার্থ অনুভব, অন্যথায় 
অযথার্থ। জ্ঞানেব বাস্তব কার্যকারিতা বা অর্থ ক্রিয়া- 
কারিত্ব অশে ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন 
সম্পদায় বগুলাংশে একমত । ন্যায় মতে জাণ-মালোচনা 

ও মুক্তি অগ্রাঙ্গী জডিত। আম্মপদাথ গ্রত)ক্ষ হইপেই 
মুক্তি হয়। ন্যায় মতে জ্ঞান বিষয়াগ্তগত। বৈশেধিক ও 
হ্যায় সমত্ব-_ তবে ঠধশেষিক মতে উপমান ও শব স্বতন্ধ 
প্রমাণ হিসাবে হবীকৃত হয় নাই-_ বৈশেধষিক মতে উপমান 
একপ্রকার অনমান। 

সাংখ্য মতে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমার পক্ষে তিনটি স্বত্ব 
গ্রমাণ__ যেমন প্রত্যক্ষ, অগমান ও শব্--স্বীকূত হইযাছে। 
উপমান, অর্থাপৰ্ি ও 'অন্থপলন্ধি স্বতঙ্্ প্রনাণ হিসাবে 
সাংখ্যে স্বীকুত হয নাই। আা'খ্য মতে প্রত্যেক গ্রমায় 
তিনটি মংশ আছে. ১, প্রমাতা ২. প্রমেয় ও ৩. গ্রমাণ। 
গ্রমাতা হইল শুঞ্চচিৎূপ আন্প* ইন্সিয়ার্দিব মাধামে প্রাপ্ন 
বিষয় হইল প্রমেয়, বুদ্ধিবৃণ্টি হইল প্রমাণ | বু্ির মাধামে 
আত্মার বুণ্ির ভান হয়। দর্পণে যেমন আলোকরশ্বি 
প্রতিবিদ্বিত হইয়] জাগন্তিক বিষয়া্দিকে প্রক।শ করে, 
সেইরূপ গ্থাম্ার নিকটতম অচিৎ "মথচ হ্বচ্ছ সাত্বিক 
বুদ্ধির 'টপর আম্মার চেতনরশ্মি প্রতিবিষ্বিত হইয়া জেয 
বিষয়কে প্রকাশ করে। সা"খা মতে জ্ঞান প্রকাশাত্মক ও 
আত্মগত ব্যাপার আম্ম। জ্ঞান-স্বরূপ সাক্ষী চে ঠম্। আম্ম। 
ও অনাম্মার অবিবেকজনিত মজ্জান জীবের তিবিধ ছুংখের 
কারণ--- বিবেকজ্ঞান হইলেই জীব ঠৈবল্য লাভ করে। 

বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মীমাংসকরা! 
বিস্তৃতভাবে জ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য 
ভারতীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় মীমাংসক সম্প্রদায় অপরোক্ষ 

জান 

ও পরোক্ষ উভয়বিধ জ্ঞান স্বীকার করেন। গ্রম! বা 
যথাথ জান, বিষয় সম্পর্কে নৃতন সংবাদ দেয় অপর 
কোনও জ্ঞানের ছাবা যাহা বাধিত হয় না এবং যাহার 

উপকরণে কোনও ঞটি নাই। প্রাতাক্ষিক জ্ঞানের বিষয় 
অবশ্যই কোনও সত্বস্ত, জ্ঞাণের হ্বতঃপ্রামাণাবা মীমাংসা- 
চিন্তাধারার ভিন্নিস্থানীয়। শ্রুতি স্বতঃগ্রমাণ-: এই মত 
প্রতিষ্ঠা করিয়া মীমাংমকরা। জ্ঞানে অপরাপর ক্ষেত্রেও 
্বতঃপ্রামাণ্য প্রত্ষ্ঠা কবিয়াছেন। প্রতাকণ সম্প্রদায় 
হশতা, ভ্তেয় ও জ্ঞানের ত্রিপুরী স্বীকার কবেন। জ্ঞান 
সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ হয় ভট্টগণ এ কথা স্বীকার করেন না। 
মুরাপি মিশরের মতে জান স্বপ্রকাশ নষ, অন্রবাবসায় জাত 
হয়। 'একমার্র প্রভাকর সম্প্রদায় ভিন্ন মীমা*ম। সম্প্রদায়ের 
অন্যান্য সকলেই প্রত)ক্ষ, অন্মাণ, শব, উপমান, অর্থাপত্তি, 
অন্ুপলন্ধি প্রভৃতি ছয়টি স্বতশ্ব প্রমাণ স্বীকার করেন। 
প্রভাকর মতে অগুপপন্ধি প্রমাণ বলিঘা শ্বীকু 5 হয় নাই । 

দ্বৈতবাদী মর্ধবাচার্সের মতে ছ্ছেম বগ্তটি ঘেসপ, মেই 
রূপেই যদ্দি উহ! ভযখানেব গোচব হষ ৬বে সেই জান যথার্থ 
বা প্রমা হইবে | এই সম্প্রদায়ের মতে সর্বপ্রকার গ্রত্যক্ষই 

সবিকল্পক-বোধ বা বিশিষ্ট বোধ, নিখিকল্রক প্রভাক্ষ 
অসন্থব কল্পনা | মধ্য মতে যথার্থ গানের বৈশিষ্ট্য হণ যে 
উহাতে বুদ্ধি 9 গুকৃতির সামরন্য বা সালাদ থাকে । এই 
স্বাদে অভাব হইলে মিথ্যান্ছেব অনুমান কল হয। 

নিবিকপ্পক প্রাক্ষ বিষবের শ্বকপের সহিত অসগত। 
প্রতাক্ষ আপোচনাধ গৈতবাপী মাধ্বগণ নার মত অভ্সরণ 
করিয়াছেন । উাহার। শ্বায় দীক্ক* হখটি প্রঠাশ ছাড়াও 
সাক্ষী প্রত্যক্ষ বলিযা আর একটি প্রাক স্বীকার করেন। 
শ্বৃতি জ্ঞান এই মতে একটি স্বওয্থ প্রমাণ লিমা স্বীকত। 

বামা্ঠজ, মধব £ হতি পিতিম্ন সম্গ্রদাযের গায নিষ্থাক 
সম্প্রদাধ প্রত্যক্ষ, অঠমান ও শব্খ-_ নিবিধ গ্রমাণ স্বীকার 
কবেশ। ইহাদের মতে প্রত্যক্ষ দুই প্রকার -__- ১. পৌকিক 
ও ২. অলৌক্কিক। প্রত্যক্ষ-আলগোচনা ক্ষেত্রে নিষ্বার্ক 
সম্প্রদাষ মায়ের ধারা অগ্সরণ করিষাছেন। 

ব্যাবহারিক বিষ্য সম্পর্কে অগ্ৈত বেদাস্থে ছয প্রকার 
বৃত্তি জ্ঞান স্বীক্কত হটয়াছে। জ্ঞানের বৃত্যাংশ পরিবর্তনশীল, 
গ্ঞানাংশ অপবিবর্তণীয়। অপরিবর্তনীষ জ্ঞানই পরমার্থ 
সত্বস্ত-_ এই সংই চিৎ। অগ্বৈতবেদাস্ত মতে জ্ঞান 
ব্য়ংপ্রকাশ__ ম্বাশে জআানমাত্ই প্রত্যক্ষ জ্ঞানত্বং 
প্রতাক্ষ '?। 

পাশ্চাত্তা চিন্তায় জান, বিশ্বাস প্রভৃতি শব একাস্ত 
দম্পকিত। জ্ঞান কি, ইহার উৎপব্ি, প্রাক-উপকরণ, 
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জ্ঞান 

সীমা, জ্ঞানের স্বরূপ ও বৈধতা প্রভৃতি বিখঘ জ্ঞান-সম্পকীয় 
আপোচণাপ অন্থভূতি। 

মনন-সাপেক্ষ সচেতনতা সোক্রাতেস (সঞ্েটিজ্, 
আল্লমানিক ৪৭০-৩৯৯ খ্রাঞ্টপূর্বাধ ) এপ মতে জান- 
পদবাচ্য। জ্ঞান আলোচনাষ তিনি ডায়ালেকটিক ধারা 
অন্গসধণ করিয়াছেন। শিজের অন্তু সম্পর্কে সচেতনতা 

জঞান-অম্বেষণের প্রথম ধাপ। জ্ঞান পলিতে তিনি কোনও 
বিশেষ মানধিক অবস্থা বা স্তরের কথা বপেন পাই। 
সাধাবণ-স্বীঞকত কোণ ধিষষ লইয়া] তাহার আলোচন। 
শুরু হইত-- খণ্ডন-য়গুনের মধ্য ধিমা একদিকে তিনি 
পূর্ব স্বীরুত ধারণার ঞটি-বিচ্যুতি শোধশ কবিতেন এব" 
অন্য দিকে আলোচ্য বিষধকে সুষ্হত ও সুম্পষ্ট করিয়া 
তুলিতে চেষ্টিও হইতেন। আলোচা বিষযের সঠিক সং 
নিরূপণের চেগ্া ছিল ঠাহাব আপোষনার পর্দা । সবস্তরে 
সত্যান্থেষণের উপাব হিসাবে সোক্রাতেস জ্ঞান বা মণন- 
যাকে ব্যধহার কধিয়াছেন। 

জান ৪ হহাব পতি মালোচনাঘ প্রাততা ( প্লেটো) 
আগমানিক ৪২৭ ৩৪৭ খ্রীষ্টপুবাষ ) পুবাপুবি সোক্রাতেস- 
ধাবা! অ০১বণ কবিখাছেন-- ভবে তিনি এই পদ্ধতি জীবনের 
খিতিন্ন শবে পলবিত করিবাব চেষ্তা করিষাছেন। প্রাতোর 
মতে এন্দিযক প্রতাক্ষ জ্ঞান কোনও সত্য দিতে পাবে না 
--এহ গণ ভগর হঞ্িয় গ্রাহ জগতেব পশ্চাতে স্থায়ী সঠা 

বিছ্চমান। প্রাতোব জ্ঞান আশোচনাষ “সামান্ত'-র ধাবণা 
মৌশ,'সানাগ্ বোন বাক্তি মানস সাপেক্ষ বপ্তৰ বাহ বপ 
বা আকাণ নয-- ভহাকে ধন্তবণ আন্তর সন্তা বলা ফায। 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধাবাধ এই গলিকে পগ্রার্কতিক নিয়ম(প 
অঞ্ এটার) ধলা যাষ ন1। "সামাগ্য? নৈধ)প্রিক ও শাখ ঠ- 
জ্ঞানের বধধা শে প্রাজো বস্তু স্ব *স)খাদী। 

বিভিন্ন আশে মতানৈক্য থাক] সবে সাবারণভা'ৰ 
বল। যাধ জান আলোচনায় 'মাবিস্টোহল (5৮৫ ৩৯২ 

খ্রাঙ্পূবাব্ ) কোনও ,.কানও জ শে প্রাহোব ধাবা অন্মরণ 

করিষাছেন। আবিক্টোতল বিশেষ নিএপেক্ষ কোনও 
“মামান্য'-এবর অস্থিত্ব শ্বীকার করেন নাই । বস্তব আকার 
৪ উপাদান প্রভৃতি আলোচনা শে প্রাতো ও আবিস্তোঙলের 
মধ্যে পার্থক্য দেখা যাখ (আবিস্যোতলা দ্র )। 

আকুইনাস্ ( ১২২৬-৭৪ শ্রী )-এব জ্ঞান তব বছুলাশে 
আবিক্তোতলের অশ্গকপ। জ্ঞান-আলো৯নায় ফ্রান্সিস 

ধেকন (১৫৬১-১৬২৬ শ্রী) পৰীক্ষা নিবীক্ষামূণক 
বৈজ্ঞানিক পঞ্ছতির প্রবর্তন করেশ। জ্ঞান বলিতে তিনি 
বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞানের কথা বলিঘাছেন-- এন্দ্রিয়ক জ্ঞানই 
ছিল তাহার আলোচ্য বিষয়। 
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শান 

জানের আলোচনাঙ্গেত্রে পক (১৬৩১৯-১৭০৪ খ্রী) এর, 
মধ্যে একধিকে বেকন ৪ 'মপপ্র দিকে দেকাত (১৫৯৬- 
১৬৫০ গা) -এর প্রভাব দেখা যায়। ভ্শনের উতপৰি-ঙ্েত্রে 
তিনি সহজাত ধাবণা নিরপেক্ষ বাহা ও আনুব উন্জিযিক 
ধবেধনকেই জ্ঞানের প্রা উপকরণ হিলাবে মৌপ বলিঘা 

স্বীকাৰ করিখাছেন। পকেপ মণ্তে মন একাস্থ শুএ কাগজের 

গ্যায় - উদ্দীপক হইতে 'আাগত এন্দিণক সণব্দেন মনের 
উপর চাপ পাখিয়া যায় সেই সকল শান্তর ধারণা ও 
বহিধিধষগত ধারণা উভগ্কের মধ্যে যখাধখ মিল বা 
অমিল হইতেই মাধারণভাবে জানের উৎপা? হনব । 

জ্ঞানের উত্পতও বিষয়ক আপোচনায় বার্কলে (১৬৮৫- 
১৭৫৩ শ্রী) সাধারণভাবে পকের ধার! অন্ুমবণ 
করিগাছেন। তাহার মতে বন্তর অস্তিহ এন্দ্রযক প্র *ক্ষের 
উপর নিভরণীল। হিউম (১৭১১-৭৬ গ্রা) এন্সিয়ক 

স'বেদনের স্বরূপ বিশ্লেনণ কিমা বাপি ভানের সন্ভাব্যতার 
প্রশ্ন ভুলিষাহছেন। 

এন্দিযক সবেদন-নিরপেক্ষ কঙতকপ্রপি সার্ধিক স্ব তঃসিদ্ 
আন্কর ধাপণাৰব উপর নিভর করিয়া দেকা£ ভাহার 

জ্ঞানের ভিন্টি স্বাপন করিবার চেষ্ঠা করিষাছেন | 'দকাত 
সহণাত ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেশ - ধারণাব ম্বস্ছতা ৪ 
স্পষ্টত1 তাহার নিকট পঙা নিকপণের মাপকাঠি । পাইব- 
নিন (১৬১৬ ১৭১৬ খরা) দেকাণ্ের সহজাত ধারণা 
সম্পকে পূর্ণ ত: একমত না হহলে৪ পন্থিযক সবেদপ- 
শিএপেক্ষ চিন্ছাব মূ স্থরাবলী জ্ঞানোত্পন্তি প্রাব্-উপক রণ 
হিসাবে 'মীল বলিষা স্বীকার কবিয়াছেন | 

ইমাগ্যেল কাণ্ট (১৭২৪ ১৮০৪ খ্ী) পাশ্চান্তা জান- 

পরনে নবযুগের স্পা কবেন। কাটে পবে জানের 
আলোচনা মনের ভুমিকা ছিল কাহা৭৭ কাহাব* মতে 
নিদ্দিন 9 কাহাব9 কাহারও মং ঞ্রিধি। কাণ্টের 
মতে জ্ঞানোৎপর্তির ক্ষেত্রে এহশাশে মন শিক্ষিখ, কিছ্ু 
সম্ন্বধা শে উহ] সক্রিষ। জ্ঞানের প্রাক উপকরণ হিসাবে 
বিষযা*শে এন্সিঘক সবেধনের একটা ,শ আছে সত্য 
কিন্ত আান্তর চিষ্ঠার সুআ্াবপী ( ক্যাটিগবিজ অঃ থট) 
নিরপেক্ষ এন্দিষক স'বেদন অথহীন-_- আবার এপ্রিয়ক 

সবেদন -শিরপেক্ষ আন্তর চিগ্তার স্থজাবলী শন্যগত | 
ক"চটব নিকট দেশ-কাল সাপেক্ষ জাগতিক বিবষ সম্পর্কেই 
আমাদের জ্ঞান হয। পারমাধিক জ্ঞান সম্ভব সহে। 
জ্ঞানোৎ্পত্তির প্রাকউপকরণসমূহের বিজ্ঞানসম্মত লুক 
বিশ্রেষণই কাণ্টের মতে সবাগ্রে প্রযোজন। 

জান ও জ্েঘষ উভযের মধ্যে মশ্বন্ধ কি,জ্ঞানেব বিষয় 

জ্ঞানশিভরণীল না জান নিরপেক্ষ হহার কোনও স্বতন্ 



জ্ঞানচজ্র ঘোষ 

এস্তিত আছে কিনা! প্রভৃতি বিষয় জ্ঞান-সম্পকীয় 

আলোচনার অস্তভূতি। 
অবুন। পাশ্চান্ো সন্প্রদায়বিশেষের মতে জঞান-ম্প্কীয় 

আলোচনায় জ্ঞানের বৈধতা গ্রতাক্ষভাবেই হউক বা 

পরোক্ষেই হউক যাচাই করিয়! গ্রহণ করিবার প্রশ্নই মুখ্য । 
জ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে হয় প্রভৃতি অগয়োজনীয় মন- 

স্তাত্বিক অংশ বাদ দিয়! জানের এয়োগ-ক্ষেত্র এখন 'অনেক- 

খানি সীমাবদ্ধ কথা হই্যাছে। শবে পরিবতে প্রতীক 

চিহ, (সিম্বল ) বাঝহার করিযা মনপ-ক্রিয়াকে অঙ্ষেব 
ছকে ফেপিয়! জ্ঞানকে যথাসম্ভব মন-নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক 

রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। 
মনোব্ধন বহু 

জ্ঞানচন্দ্র ঘোব (১৮৯৪-১৯৫৯ শ্রী) বমাধনবিদ্। 

জ্ঞানচন্দ্র ১৮৯৪ খ্রীহার্েস ৪ সেপ্টেপ্থর পুরুলিষাতে জন্ম গ্রহণ 

কবেশ। শিরিডি হইতে প্রবেশিকা] পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া 

ডিনি কলিকাতার প্রেমিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন 
এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বসায়নে এম. এস্মি. পাশ করেন। 

তিনি প্ুফুত্রচন্্র বায়েব ছাত্র এবং সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ ও 

মেঘনাদ সাহার সতীর্থ ছিলেন। গা দ্বণেব ভিতরে 

লবণের অণুগুপি কি শাবে আয়নিত হইয়া বিছাৎ পঞিবহণ 

কবে- এই বিষয়ে মৌপিক গবেষণা করিয়া তিনি 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাপয় হইতে ডি. এসসি ডিগ্রি (১৯১৮ 

খরা) পাত করেন। ভীাহার এই গবেষণাপবন্ধ তত ঘোষের 

আরনবাধ? পামে সুপ্রসিদ্ধ। পরে তিনি প্রেমচাদ রাষটাদ 

বৃত্তি পান এবং ই*ল্যা্ডের অধ্যাপক ডোনানেব মহকমী 

হিসাবে গবেষণার কাধ করেন। পরবণা কালে ডিবাই 

(8৮5) প্রভৃতি বিদ্ধানী তাহার আয়নবাদের পরিবর্তন 

সাধন করেন বটে, কিন্ু এই জটিল সমশ্যার সমাধানের 
জন্য সঠিক পথের সন্ধাণ তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন। 
ঢাকা বিশ্ববিষ্াপয়ের অধ্যাপকরূপে (১৯২১-৩৯ স্া) তিনি 

আরও নান] ধরনের রালায়নিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন । 
এই প্রসঙ্গে তাহার আলোক রসায়ন (ফোটো কেমিগ্রি ) 
-মংক্রান্ত গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কাহার 

আর একটি গবেধশার বিষয়-_ সাধারণ গযাস হইতে কিসার 

্রপ্স্ পদ্ধতিতে অশ্রঘটকের ( ক্যাটাপিস্ট ) সাহায্যে তরল 
জালানির উৎপাদন দেশবিদেশে সমাদৃত হইয়াছে । সাম 

ক্যাটাপিটিক রিফ্যাক্শন্ন অক ই্রান্রিয়াপ ইম্পরট্যান্স' 
নামে এই গবেষণ। সম্পর্কে তিনি একটি মৃগাবান গ্রস্থ 
পিখিয়৷ গিয়াছেন। 

ভারতের প্রায় সমস্ত বিজ্ঞান-পরিষদ বা প্রতিষ্ঠানের 

জ্ঞানর্দাস 

সহিত তিনি যুক্ত ছিপেন। ১৯৩৭ শ্ীষ্টাকে তিনি ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনি ইগ্ডিয়ান 

কেমিকাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাভাদের অন্যতম ছিলেন । 
১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্ডে ব্রিটিশ সরকার তাহাকে নাইট? উপাধিতে 

ভূষিত করেন। পরে স্বাধীন ভারতে তিনি 'পন্মভূষণ' 
উপাধতে সম্মানিত হন ( ১৯৫৪ খ্রী)। 

১৯৩৯ খ্রীষ্টান্জের পর হুইতে ভিনি গ্রধানতঃ নানা 
গ্রতিষ্ঠান বা বিভাগের পরিচালককপে কাজ করেন। কিন্তু 

গবেষণার সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ ঘটে নাই । বাঙ্গালোর 

ইত্ডিয়ান ইন্ষ্টিটিউট অফ সাযেন্সের অধিকতা, ভারত 

সরকারের শিল্প-উতপাদন বিভাগের অধিকতা, খঙ্গাপুত 
ইন্ঠিটিউট অদ টেকনলজির অধিক, কলিকাতা বিশ্ব- 

বিছ্ভাপয়ের উপাচাধ, ইটনেষ্বোয় ভাবতীয় প্রতিনিধি 

(১৯৪৯ খ্বী), পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সভ-_ এই- 

সব পদের দাখিত্ তিনি বহন করেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাবের 

২১ জাগখাবি কান্সার গোগে তাহার দীবনাবসাপ ঘটে। 

পুতলঙ্ে গমিত 

জ্ঞানদাপ্রসম্ম মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪ ১৯১৮ শ্রী) 
শৌখিন সংগীতগুণা এবং বাশ্লার এই্টমেয শুববাহ|র- 
বাদকদের অন্ততম। স্থরুবাভাব যর প্রথম বাদক গোপাম 

মহম্মদ ৭ তাহার পুন লান্লাদ মহন্মদের ঘবানাশিয। ণব* 

গ্রবপাহারগা মহম্মণ খাব শিকট গুানদাপ্রলন্থ পীঘকাপণ 
যাবৎ রাগালাপ শিক্ষা কপেন। বালা দেশে মহম্মদ খাৰ 

সংগীতপারার ঠিশি একজন শ্রেষ্ঠ উন্ধবাধিকাবী ছিলেন। 

অহঠিশয় দক্ষ এবং সাহসিক শিকাকাকপেও জ্ঞানদা গমনের 

নাম স্মরণীঘ। তিনি গোববডাগার ভূম্যধিকবী 
মুখোপাধ্যায-বশান্ধ ছিপেন। 

প্লীপবুমার মুখাপাবায 

শভানদাস ঠতন্য-পরব ঠা বৈষ্ুব পধাবণী সাহিত্যের 
প্রধান পরকতাদের অন্যতম । সঞ্ল প্রাচীন পদশংকপন- 
গ্রন্থেই জ।নদাদের পদ পাওয়। যায়। কিন্তু তাহার জীবন 
সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য খুব কমই জাণ। গিয়াছে। 
মোটামুটি বল! যায় যে ১৫২০ হইতে ১৫৩৫ গ্রীষ্টাৰের মধ্যে 
বা এ সময়ের কাছাকাছি ব্রাহ্মণকুলে জানদাসের জন্ম হয়। 
তাহার নিবাদ ছিল বর্ধমান জেপার ( পূথে বীরতূমের 
অন্তর্গত) বাড গ্রামে। 

জ্ঞানদাস নিত্যানদের ভক্ক ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের 

সাক্ষাৎসম্পর্কেও আপিয়। থাকিতে পারেন। “ঠৈতগ্য- 

ঠরিতামুত' গ্রন্থে কষ্দান কবিরাজ তাহাকে শিত্যানপ্দ- 

৫৬৪ 



জানদাপ 

শাখাতেই গণনা করিয়াছেন। তাহার কিছু পদে 
নিত্যানন্দের সখারসাশ্রিত সাধনার প্রভাব লক্ষ্য কণা যায়। 
জ্ঞানদাসই প্রথম বেষ্চখ কবি যিনি 'ষোড়শ গোপাপ”এর 
রূপ বণন। করিয়া উত্রুষ্ই পররচন] করিয়াছেন । জানদাসের 
নিত্যানন্বপীপাবর্ণনাও প্রত্যক্ষবৎ উজ্জল । 

নরহুরি চক্রবতীর 'ভক্তিরাকর? ও 'নরোত্তমবিলাস, 
-এর বিবরণ হইতে জান] যায় যে জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ-পত্ী 
জাহৃবাদেবীর শিষ্য ছিলেন। খুব সন্ভব, নিত্যানন্দের 
তিরোধানের পপ তিনি জাঙ্বাদেীর নিকটেই আগষ্ঠানিক- 
ভাবে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

জাঞ্বাদেবী ও তাহার শিয়বগমহ জ্ঞানদাস কাটোয়। 
এ খেতৃরির বৈষ্বমহোত্সবে যোগ দিয়াছিপেন। উৎসবের 
পবে জাহ্ুবাদেবী যখন সালে বুন্দাণ্ন গমন করেন তখন 
জঞানদামও তাহার সঙ্গে ছিপেশ। বুন্দাবনে তিনি জীব, 
রঘৃনাথদাস, গোপাল তট, কুঞ্চদাস কবিরাজ প্রশুখ বৈষ্ণৰ 
সাধক এবং পণ্ডিত দগের সাক্ষাৎসম্পর্ষে আমেন। 

সাধক হিসাবে ভানদাসের খাতি ছিল। ভক্তিবহাকর? 
গে কাটোযাব উৎসব বর্ণনায় জ্ঞানদাসকে “মোহাম্ত'দের 
একজন বাএর। ধঞা হইযাছ্ে। তিনি কৈশোরেই বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিযািলেন ধলিযা কথিত আছে । ঝাদডায় 
জ্ঞানদামেব একটি মঠ আছে । এখন ৭ সেখানে প্রতি বখসর 
৬াই|এ স্মধণে মেলা ও উতৎ্পব তয়। স"গাতভ্ু এব" নুতন 

কীওন পদ্ঘত্র উদ্ভাবক হিসাবেও ভশনদাসের খাতির 
বথা শোপা যাখ। 

বালা পদকঙান্পেই জ্ঞানদাম সমধিক পধিচিত। 

ব্রগবুলিতে ৪ তিনি প্রচুর পদবঠনা করিযাছেন। তাহার 
কোন কোনটিতে উতরষ্ট কলাকৌশলের পরিচয় ও আছে। 
জ্ঞাণপাসেব শ্বকীয়তা 9 কবি-প্রতিভার শ্রেঠ নিদশন 
তাহার সরপ ও অলংকারবান্রল্যবজজিত বাংণ। পদে । 

“কপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। | প্রতি অঙ্গ 
পশাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর' ॥ অথবা খের লাগিয়া 
এ খর ধাধিগ্ন আনপে পুভিযা! গেণ", জ্ঞানদদাসের এই রকম 

অনেক পদ সবজণবিদিত। 
জানদাসষের পদের সহজ সৌন্দধ ও স্থকুমার স্থহ্্তা 

চণ্ীদাসকে স্মরণ করায়। তাহার কিছু পদ চতীধাসের 
পায়ে চলিয়া গিধাছে বলিষা অনুমান করা হষয। তাহার 
পর্দে যে মানবিকতার স্পর্শ আছে, যে সহজ পাবণ্য ও 
অনুভূতির গভীবতা আছে, তাহ। চণীদাস ছাডা অন্তর 
দুর্লভ। 

সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জানদাসের বিষয়-বৈচিত্রযও লক্ষণীয়। 
তাহার গৌরাঙ্গদম্পকিত পাগুপিতে তেমন বিশিষ্টতা ণা 

ঈ্যানদেৰ 

থাকিলেও, বাধারফ্ণপ্রণয়পীলার বিতিন্ন পর্যায়ের পদে 
বিচিত্র রস-সঞ্চারে তিনি অলামান্য কৃতিত্বের পরিচয় 

দিয়াছেন। বপাহগরাগ ও আক্ষেপাভরাগেই তিনি 

যেন স্বধর্ষ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এখানে তিনি 

তুপনীয়। 
দ্র নরহবি চক্রবর্তী, ভক্তিপত্বাকর) বহরমপুর, ৪২৬ 
চৈতন্যা্ধ ১ নরহরি চক্ব গর, নরোত্তম বিলাস, কলিকা"চা, 
১২৯৬ খঙ্গাৰ » রমণীমোহন অলিক -সম্পাদিত, জ্ঞানদাস, 
১৩০২ বঙ্গাব', বৈষ'বদাস -সংক শি, পদ কল্প তরু, কলিকাতা, 
১৩৩৮বঙ্গাৰ, জগদ্্ধু ভদ্র, গৌরপদতরঙ্গিণী, ১৩৪০ বঙ্গাব্, 
কফদাস কবিগাজ) চৈ ঠমযচখি ভামুত। রাধাগোবিন্দ নাথ 
-সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব ১ হরেক মুখোপাধ্যায় 
ও শ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যাম -সম্পাধি, জ্ঞানদাসের পদাবলী, 
কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ ১ বিমানবিহাবী মজুমদার, ঠতন্ত- 
চরিতের উপাদান, কলিকাতা, ১৯৫৯) শ্থক্ুমার সেন, 
বাঞ্গাণা সাহিত্যের ইতিহান, কলিকাতা) ১৯৫৯। 

হান স্দ্রনাথ রায় 

জ্ঞানদেব, জ্ঞানেশ্বর (১২৭৫ ৯৬ শী) মহারাষ্ট্র 
অন্ততম প্রধান সম্ভ। কবি দাশনিক ৭ ভক্ত সাধকের 
দুর্লভ সমন্বয় তাহার জীবনে প্রতিভাত । জ্ঞানেশ্বরের 
অধাগ্র বিকাশের ধাবা আদিনাথ শিবাশ্রণী পাথ ধর্ম ও 
পণ্পপুর সমাজে বিঠোবা বা বিণ আশ্রখী ভক্তিধর্মাচবণের 
মুক্তধারা হইতে উদ্ভুত। পুনা জেলার মাপন্দি গ্রামে 
১১৯৭ শকাৰের (১২৭৫ শ্রী) জন্মাই্মী তিথিতে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পৃর্পুকষগণ পৈঠানেৰ নিকটবর্তী 
আপেগাও এর কুপকণী বা প্রধাণ করণিক ছিলেন। 
তাহার পিতা বিট্ঠলপন্ত আশন্দির কুশকণী সিধোপন্ত এর 
কণ্তা কুম্সিণাকে বিবাহ করিবার পরে আলশ্দিতে বশবাম 
আরস্ত করেন। এইরূপ কখিত হয় যে আম্মোপলদ্ধির 
আকাঙ্কায়বা।কুল হইয়া সিধো পন্ত স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিবেকেই 
বারাণলীধামে গমন করেন এবং বামাঞঠজের শিষা রামানণ 
কর্তৃক সপ্গাপবর্ষে দীক্ষিত হইয়া চৈতন্তানন্দ নামে অখাহত 
হন। ধাক্ষিণাত্যে তীর্থপরিক্রমা কালে রুব্ণীর সহিত 
বামানন্দের সাক্ষাৎ হয় এবং সংপুত্ের জনশী হণ বশিয়া 
তিনি করমিণীকে আবাদ করেন। চৈওন্যানন্দ কঞ্জিণীর 
স্বামী জানিতে পারিষা ধামানপ্দ চৈতন্তানন্দবকে পুনপাম 
গাহস্থা জীবন যাপন কবিতে প্ররোচিত করেন। তাহাদের 
তিনটি পুর ও একটি কন্তা। ইয়। জ্ঞানেশ্বর ইহাদের দ্ধি তীয় 
পুত্র। পুনবধার গাহস্থ্য জীবন গ্রহণ করায় স্থাশীয় রক্ষণশল 
ব্রা্ষণ-সমাজ বিট্ঠলপস্থকে সমাজচাাত করেন। সামাজিক 
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জ্ঞনদেব 

নিগীড়নে জ্ঞানেখরের পিতা-মাতা উভয়েই গৃহতাগ করিয়া 
গঙ্গায় ডুবিয়া গ্রাণত্যাগ করেন। অগ্কুল শাস্ত্রীয় বিধান 
পাইবার আশায় জোট ভ্রাতা নিধৃত্তিনাথ অন্তাগ্ত ভাতাদধের 
লইয়া পৈঠান-এ গমন করেন কিন্তু সেখানকার পণ্ডিত- 

মমাজের পঞকায়েত সমাবেশে তাহারি। সন্নাসী-সন্তাণ বলিয়া 
উপহসিত হইতে থাকিলে, জ্ঞানেশ্বর পথ-৯পতি একটি 
মহিষকে দিয়া বেদপাঠ করান। এই অলৌকিক ঘটন! 
কিশোর জ্ঞানেশ্ববের প্ররুই গুণাবলী সন্থন্ধে জনগণের সংশয় 
নিরসন করে। জ্ঞানদেখ সন্বপ্ধে আরও অলৌকিক ঘটনার 
কথা প্রচলিত আছে। আলন্দিতে প্রত্যাগমন কালে 

আহ্মদনগরেপ নিকটবর্তী নেওয়াস পামক গ্রামে জ্ঞানেশ্বর 
'ভাবাথদীপিকা” বচন] করেন । ইহাই মারাঠা ভাষায় নয় 

হাজার শ্লোক -সংবলিত প্রসিদ্ধ 'জ্ানেশ্ববী”_ ম্বোডশবধীয় 
বালক কক মুখে মুখে রচিত শ্রমষ্ছগব্ধ্গীতার 
অধ্যায়ানযায়ী মৌলিক বাখান-- মহারাষ্টেব সহশ্র সহশ 
ভক্তের নিত্য পাঠ্য ও আরাধা পুশ্তক। ইহার পর 
গুরুপ্রতিম তাহার অগ্রঙ্গ নিবৃন্তিনাথ-এব আদর্শে তিনি 
'অমভাঠভতবা নুচনা করেন। ভারতীয় অধাস্সপর্শনের 
যুক্তিসন্মত আলোচন! কবিত্বময় ভাষায় ইহাতে বাক্জ হইয়াছে 
এবং শুদ্ধা ভক্তির গুহাতব ইহাতে প্রতিভাত হইয়াছে। এই 

্রন্থখানি মহারাষ্টে ডিসাধনাগ ভিত্বিহ্মিন্বকপ বিবেচিত 
হইয়া গাকে। 

যোগী চাঙদেব জঞানেখরের শ্রেঞ্ঠত স্্ধে প্রশ্ন উত্থাপন 
করিলে তিনি চাঙ্গদেব-পাসষ্টা' নামে পয়ষটি গ্লোক-বিশিষ্ট 
একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে জ্ঞানেশ্বরের দার্শনিক 
মতবাদ স্বচ্ছ সরপভাবে প্রকটিত হইয়াছে । আঠারোটি 

গীতিকবিতায় হরিপাঠ' নামে ঠাহার মার একটি স-ক্ষিপু 

রচনা আছে। নিত্য হরিনাম গুণ কীততন করিলে ভক্চের 

অপার আনন্দলাভ হয় ও তাহার অমৃতসদনে পৌছিবার 
পথ প্রশস্ত হয়, ইহাই এই গাখাগুলির প্রতিপাগ্। মহারাষ্টের 

সম্ভগণ -বচিত ধর্ণ-বিষযক গারিকবিতা “অভঙ্গ' নামে 

পরিচিত। জ্ঞানেশ্বরের অভঙ্গ গুলি নানা ভাব, নান প্রসঙ্গ 

লইয়। রচিত-_ তগবান বিটঠল-এর পাবণাময় কূপ, তাহার 

নামের মাধুর্য, অপ্যান্বগ্তরুর লবব্যাপিত্ব-বিষয়ক বিখিধ ভাব 
লইয়া এগুলি রচিত । বিরহিনী? নামক তাহার অভঙগ- 

গুপিতে ভক্তের নিবিড় বিরহধেদনার অনুভূতি স্কুরিত 
হইয়াছে । 

মহারাষ্ট্রের তদানীপ্ন তীর্থগ্কান পণ্চরপুরে গমন করিয়া 
জানেশ্বর বিট্ঠল-ম্বামীর বা বিষুুর পরম ভক্ত হইয়া ওঠেন । 
এইথানেই তিনি স্বপ্রসিদ্ধ সন্ত নামদেবের সাক্ষাৎ পাভ 
করেন ও তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হইন্তা! ওঠেন। ছুই বন্ধু একত্রে 

জ্ঞানে্্প্রসাদ গোন্বামী 

বারাণসীধামে তীর্থপর্ষটন কালে পথিমধো পুণ্যস্থানগুলি 
দশন করেন। পণ্চরপুরে তাহাদের উভয়ের প্রত্যাবর্তন 
তংকাপীন উপস্থিত সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সস্তগণ কর্তৃক 
মহাসমারোহে উদযাপিত হইয়াছিপ। 

একুশ বৎসর বয়সে ইহপীলা সংবঞণ করিবার মানসে 
জ্ঞানেশ্বর আলি গ্রামে প্রত্যার্তন কর্গেন। ১২১৮ 

শকাঝের (১২৯৬ গ্রী) কািক মাসের ছিতীয়ার্ধের জয়োদশ 
তিথিতে ঙিনি সঞ্াবন পমাধিতে প্রবি্ই ইন। গুহাদ্বারের 
পথ শিবৃত্তিনাথ পাথর দিয়! বধ করেন। “অভঙ্গ' দ্। 

দ্র এস. ডি, পণ্ডসে, জ্ঞানেশ্বরাকো তবজ্জান, বোক্বাই, 
১৯৪১) জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞানেশ্বী, গিরীশচন্দ্র সেন -অনৃদ্দিত, 
সাহিত্য অকারেমী, নয়৷ দিল্লী, ১৯৬৩ জ্ঞানেশ্বর, 
অৃত্তান্থভব ও চাঙ্গধেব পাসষ্টী, গিরীশচন্ছ্ মেন -অনুদিত, 
নয়া দিলী, ১৯৬৫) 13, 19. 98171101106 21710050019 

0/01101120694, [9.11017911)00 1961, 

চিন্বুমণ বামন দাত।খ 

জ্ঞানঞ্রীমিত্র গৌডদেশীৰ বৌঙ্গাচার্ধ জ্ঞানখমিহপাদ 
( শ্রীষ্টায় ১১শ শতান্দী) বিঞ্মশালা মহাবিহারে অন্যতর 
মহাস্তগ্গের পদে অধিষ্ঠিত ছিশেন। হিন্দু এবং বৌদ্ধ 
হায়ের দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদে জান শমিেব উল্লেখযোগা 
অবদানের নিদর্শন সম্প্রতি তিপাতে আবিষ্কৃত এবং পানা 

হইতে প্রকাশিত হউয়াছে। ইনি ধর্কীত্িকাহ প্রমাণ 
বাঠেকে'ব অগ্াত্ম খাখ্াযানা প্রজ্ঞাকবগুপের প্রস্থানাগসাপী 
ছিলেন । ইহার রচিঠ5 গ্রন্থের মো ক্ষণ ওগাপ।াণ, অপোহ- 
প্রকরণ, ঈশ্বববাধ এবং সাকারপিদিশাপ প্রধান | ইনি 
একদিকে শংকর, ভাসবজ, ঠিলোচন, বা»ম্পতি, বিভ্তোক 

প্রভৃতি হিন্দু নৈ্থায়িকের এব, অপর দিকে বৌদ্ধাচার্য 
ধর্মোন্তরের মত বিশ্ুততাবে বিগার ও খন করিয়া 

্বমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়নাচাধ 

আগ্রতধ-বিবেকাদিগ্রস্থে জাণ ঞমি একে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ 
ক্করিয়াছেণ। প্রক্কীতপক্ষে বৌন্ধন্তায়প্রস্থানে জানশ্রামিত্রই 
শেষ মৌলিক গ্রন্থকার । জৈন বাদিদেধস্থরি, মৈথিণ- 
নৈয়াদ্িক শংকপমিশ্র প্রভৃতি জানশ্রমিহের গ্রস্থের সঙ্গে 

পরিচিত ছিলেন । সভাষিভব কোষে জ্ঞানঞ্জমিত্রের কবিত। 
উদ্ধাত হুইয়াছে। 

অনন্ুলাল ঠ।কুব 

জ্ঞানেজ্জপ্রসাদ গোস্বামী (১৯০২-৪৭ শ্রী) বাংলার 
অন্ততুম শ্রেষ্ঠ ক্ঠসংগীতশিল্পী। তিশি খিষুপুরের সন্তান 
এবং ধপদ ও খেয়াল ছুই অঙ্গেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 
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জ্ঞানেন্্রমোহন দাস 

ঞ্ুপদের আসরে তিনি অনেক সময় গুরুভ্রাত। ললিতচন্দ 
মুখোপাধ্যায়ের সহিত ছৈত গান গাহিতেন। একাধারে 
বীর্ধ ও মাধুর্ব-মণ্ডিত কণ্সম্পদের জন্য জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ 
স্থপরিচিত ছিপেন। তিনি প্রধানতঃ সগীতশিক্ষা করেন 
পিতৃব্য রাধিকাগ্রসাদের অধীনে । কিছুকাল পণ্চিত বিষ 
দিগম্বর পালুসকরের এবং পরে গিপিজাশংকর চক্রবতীর 
নিকটেও শিখিয়াছিলেন। বাংলা খেয়াল অঙ্গে তাহার 
গ্রামোফোন রেকর্ডের গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। 

ধিলীপবুমাব যুখোপাধ্যায 

শ্ানেজ্জমোহন দাস (১২৭১৯1-১৩৪৬ বঙ্গীব) বঙ্গভাষী 
জনগণের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে জ্ঞানেন্দ্রমোহণের 
রচনাবলী বিশেধরূপে প্রামাণিক ও মুপাবান। বাংপার 
শ্রে্ঠ আভিধাণিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম-_ সাধ 
লক্ষাধিক শব্ের পুঙ্ধান্রপুঙ্থ ব্যাখ্যা -সংবলিত “বাঙ্গাল! 
ভাষার অভিধান” (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, দুই ভাগ, 
প্রয়াগ ও কলিকাতা, ১৯৩৭ শ্রী) াহার বিংশবর্ষব্যাপী 
একক চেষ্টার 'ল। 

বাংলার বাহিরে প্রবাসী বারাঁপীদেব সংকীতি এ 
অধ্দান, শিক্ষাবিস্থা ও জণসেবা গুভৃতির লুপ্প্রায় 
ইতিভাস জ্ঞানেন্মোহনের বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী? (১৩২২ 
বঙ্গ ) নামক তথ্যবহুণ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। মধুসুদনের 
মেথনাদবধ” কাব্যের এক বিরাট সটাক সস্করণ তাহার 
অন্যতর কীতি। ইবীয় ধর্শ তাহার আর একখানি 
মূল্যবান গবেধণা-গ্রন্থ। ইহাতে ইহ্দি ধর্মের ইতিহাস, 
মতবাদ এবং অঞ্র্টানেব আলোচনা আছে। ইহা ব্যতীত 
(শিশুদের উপযোগী ও অন্ত শ্রেণীপ) আব9 কিছু গ্রন্থ এবং 
বহু প্রবন্ধ তিনি পিখিয়া গিয়াছেন। 

সরল জীবনযাব্র! ও অমায়িক আচরণের জন্য জ্ঞানেন্দর- 
মোহন ছিলেন সবজনপ্রিয়। চাকুরি জীবনে বহু বৎসর 
ধরিয়া তিনি ছিলেণ উত্তর প্রদেশের পুলিশ আই. জি.-র 
খাম মুন্শী। চাকুরিব্যপদেশে উত্তর প্রদেশ ৪ অত্র 
স্থানীয় প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে অনেক ওথ্য সংগ্রহ করা 
তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। 

দ্র রামানন্দ চট্টোপাধায়, 'জ্ঞানেন্্রমোহণ দাস ও প্রবামী', 
প্রবাসী, জ্ষ্ট, ১৩৪৬ বঙ্গাবঝ। 

শৈলেন্ছনাথ বিশ্বাস 

শ্ঞানেশ্বর জ্ঞানদেব দ্র 

জর ম্বাভাবিক মাত্রার অধিক দেহতাপ। দেহের 

সর্বাধিক স্বাভাবিক তাপ মলঘারে ৯৯০ মুখে ৯৮৪০ এবং 

জালানি 

কক্ষপুটে ৯৮* ফারেনহাইট । মৌখিক তাপ ১০৬০ ফারেশ- 
হাটের বেশি হইলে অত্যধিক জর এবং ৯৬০ ফাবেন- 
হাইটের কম হইলে স্বাভাবিক অপেক্ষা কম দেহ'তাপ 
বলিয়া বিবেচনা করা হয়। প্রথম অবস্থাটি সাধারণতঃ 
ম্যাপেরিয়া, সদিগমি, মেশ্রিন্জাইটিস প্রভৃতি রোগে এবং 
শেষোক্ত অবস্থা আযল্জিড ম্যালেখিয়া ৪ বিভিন্ন প্রকার 
আঘাতে ( শকু ) »ষ& হইতে পারে। 

ব্যাঞ্চটিবিয়া, পরজীবী বা ছত্রাক -ঘটিভ প্রদাহ, 
ক্যান্সার, করোনারি থুষ্বোসিস, সন্াস রোগ, আলাজি, 
বাত, সংক্রামক ব্যাধি, বক্তাপ্পতা প্রভৃতি রোগে, আত্যধিক 
উ্ধাপে অথবা শিবায় রুকু বা গ্রকোজ-দ্রবণ প্রবেশ 
করাইলে জর হইতে পারে। 

জরের কারণ ণির্ণঘ কখিয়। তাহার চিকিৎসা কর! 
বাঞ্চনীয় । শ্যাপিমিলেট জাতীয় ইউমধ প্রয়োগ করিলে 
সামায়ক্কভাবে জবেব প্রকোপ কমানো যায়| 

কমল্বুনার মন্টিক 

জরাস্গুর জরের অর্ধিপতি। জের প্রকোপ দেখা দিলে 
জবাস্থরের মৃত্তি তৈয়ারি কিয়া মাডস্বরে পূজার অনুষ্ঠান 
কবা হইত। শৈব ও বৈষ'ব দ্বই জরাহ্থরের উল্লেখ আছে 
( ভাগবতপুরাণ, ১০।৬৩/২২-২৯)। গ্রচপিত পুজ্রাপদ্ধতি 
গ্রন্থে ইহার ছুই রকম ধ্যাণপাওয়াযাম্ম। একটি ধ্যান 
অন্লারে ইনি কদ্রনিংশ্বাসসন্ভৃত ও মানুষের মৃত্ার কারণ। 
ইহার তিনটি পদ, তিনটি মাথা ও নয়টি চক্ষু। ইনি 
কাশান্থক যমের যত, হাব কেশাগ্র স্বর্সদশ, শুর 
রক্তবর্ণ। ইনি ভীষণ ৪ সন্হারকগী, ইনি সর্বদ1 ভম্ম 
নিক্ষেপ করেন। বভ্রাপ্িক হাব নখন্পর্শ, দেবতা ও 
ঞষিগণ হার স্ব করেন। ইনি ক্রুবরূগী, সথরাস্থর- 
পিশাচের তয়ের হেতু, মহাকাপন্বৰপ । মনে হয়, ইনি 
শৈব জবাম্ুব। আর একটি ধ্যান বৈঞুব জরাহরের 
হইতে পারে। তদন্মারে ইনি কশ, কৃষ্ণ কজ্তল সম্টির 
মত ইহার বণ। প্রপয়কালের মেদের মত উহাব ধ্বনি। 
ইনি সবুতের ভয দূব করেণ। ইহার তিন পা, তিন 
মাথা, ছয় হাত ও নয় চক্ষু । ভম্ম ইহার অস্ত্র। জাসথরের 
উদ্ে'শে ছাগ বলিদানেব রীতি ছিল। 

চিগ্াহবণ চক্রবর্তী 

জ্বালানি তাপ উৎপাদনের প্রয়োজনে যাহা পোডানো 
হয় তাহাকে জাপানি বলে। প্রজপন জনি'ত তাপ অনেক 
সময় সরাসরি ব্যবহার না করিয়া উহার সাহাযো যাছ্িক 
শক্তি বা বৈছ্যাতিক শক্তি উৎপাদন করা হয়। কর়ণা 

৫৬৭ 
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পোডাইয়] জলীয় বাম্পের সাহায্ো ইঞ্চিন চাপানো, অথব! 
পেট্রল পোড়াইয়! মোটর গাড়ি চালানো কিংবা বাম্পের 
সাহায্যে টার্বাইন ছ্বাবা তড়িৎ উৎপাদন-_- জালানির 
এইকপ পরোক্ষ ব্যবহারের উদাহরণ । 

কঠিন তরল বা গাস, তিন রকমেরই জালানি হইতে 
পাবে। কঠিন জালানি হিসাবে নানা রকমের কয়ল। 
প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে বিটুষেন এবং আযানথুসাইট 
“জাতীয় কয়লারই তাপনশক্কতি বেশি । সাংসারিক প্রয়োজনে 
বন্ধনকাধে ও শহরাঞ্লে কোকই সচরাচর বাবহার করা 

হয়। লিগ্নাইট পোড়াইয়াও অনেক ক্ষেত্রে তাপ সৃষ্টি 
করা হয়। 

পীট (1১0৪1) নামক আরও একটি কঠিন জাপানি 
উত্তর আমেরিকা ও ইওরোপের উত্তরাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করা হয়। ইহা ঠিক কয়লা নয়, আংশিক 
অঙ্গারীভূত জল।ভূমির উদ্ভিজ্জ পদার্থ । ইহার তাপন- 
শক্তি খুব বেশি পয়। কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে 
কাঠ ইন্ধণরূপে ব্যবহৃত হয়। গ্রামাঞ্চলে বিশেষতঃ 
গৃহকার্ধে কাঠই প্রধান জালানি। গাছ কাটিয়া রৌদ্রে 
শুখাইয়] লইলে দেখা যায় উহ্ার যথেষ্ট তাপনশক্তি 
রহিয়াছে । কাগেব প্রধান উপাদান সেলুলোজ এবং 
লিগনিন জাতীয় কার্ধন-সঞ্তাত যৌগ । কাঠে মোটামুটি 
কাবন ৪৯*৬৬% এবং হাইড্রোজেন ৫"৭৪% থাকে । যে 

সমস্ত কাঠে বজন জাতীয় পদার্থ থাকে, উহা! ভাল জলে 
এবং অধিকতর তাপ দিতে পারে এইজন্য পাইন-জাতীয় 
কাঠ উত্কু জালানিরূপে গণা। বাতাসের অবর্তমানে 
কাঠের অন্তর্ধম পাতন করিলে কাঠ-কয়লা পাওয়া যায়। 
ইহাও একটি উৎরুষ্ট কঠিন জালানি , কিন্তু প্রস্তুতি ব্যয়- 
মাধা বলিয়। ইহ অধিক প্রচলিত নয়। 

প্রায় সমন্ত রকম তবুল জালানিই পেট্রোলিয়াম খনিজ 
হইতে উদ্ভূত (খনিজ তৈল" দ্র) পেট্্রোলিয়ামের পাতনের 
ফলে নান! প্রকারের পদার্থ পাওয়া যায়। অধিকতর 
উদ্বায়ী অংশ প্রথমে পাতিত হয়, উহাতে থাকে পেট্রল, 
গাযাসোলিন প্রভৃতি । ইহাদের জপনাঙ্ক কম, সেইজন্য 
এইগুপি মোটর গাড়ির জবালানিরূপে সবত্র প্রচুর ব্যবহাত 
হয়। পেট্রোলিয়াম পাতনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পাওয়া যায় 
সাধারণ লোকের অধিকতর প্রয়োজনীয় জালানি 
কেরোধিন' । কেরোমিন পেট্প হইতে তারী এবং 
জলনাঙ্কও অধিক । নানা রকম ম্টোভ ও লাম্প-এ ইহ! 

সর্দা বাবহার করা হয়। আলোক ও তাপ উভয়ের 
উৎ্পাদনেই কেরোলিন ব্াবহার করা হয়। আরও 
উচ্চতর উষ্ণতায় ( ২০*০-২৫৯০ সে্িগ্রেড) পেট্রোলিয়াম 
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হইতে অপেক্ষাকৃত কম উদ্বায়ী ঘনতর তৈলসমূহ পাতিত 
হয়। ইহার সাধারণ নাম জালাশি তৈপ (ফুয়েল অযনেপ )। 
ইহারই একাংশ হইতে ডিজেল তৈল উৎপন্ন হয়। এই 
তৈপ বাহুমিশ্িত করিয়া বাম্পীঘৃত অবস্থায় কোনও কোনও 
ইঞ্জিনে সরাসরি ইন্ধনবপে ডিজেল ইঞ্জিনে প্রয়োগ করা 
হয়। জ্বালানি তৈলের তাপ-উত্পাদনী শক্তি সমধিক । 

যানবাহনের উন্নতিতে, বিশেষতঃ উড়োজাহাজের 
প্রয়োজনে, গ্যাসোলিন জাতীয় জাপানির চাহিদা! খুব 
বেশি। আজকাল পেট্রোলিয়াম হইতে পাতিত অপেক্ষা- 
কৃত ভারী জালানি ভৈলকে বিশেষ ভাঙন-প্রঞ্চিয়ায় 
(ক্র্যাকিং ) সহজদাহা হাপক1 পে্টপ জাতীয় জালানিতে 
পরিণত করা হয়। তারী জাপাণি-তৈল বাম্পীভূত অবস্থায় 
উচ্চতর উষ্ণঠায় (প্রায় ৫০০০ সে্টিগ্রেড ) মিপিকা- 
আ্লুমিন৷ প্রভাবকের উপর দিয়] প্রবাহিত করিলে, উহার 
অণুগ্তলি ভাঙিয়৷ হাপক] পদার্থে পরিণত হইয়] গযাফোপিনে 
রূপান্তরিত হুয। 

পেট্রোলিয়ামের সমস্ত তরল জালানিই ব্ বুকম 
প্যারাফিন বা পধিপৃক্ত, হাইড্রোকারনের মিশণ। গড়ে 
পেট্রোলিয়ামে কাবন ৮৫? এবং হাইড্রোজেন ১৩% থাকে । 
দহনের ঘপে কাবন-ডাই অক্সাইড এবং জলীয় বাম্পের 
হষ্টি হয় এবং প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয। 

স্কটপ্যাণ্ড, ইংল্যাণ্, এস নিয়া, যুক্তরাগ প্রস্ততি দেশের 
কোনও কোনও অঞ্চপে কঠিন অথচ মোমের যত নবুম 
বাদামী বুঙের একপ্রকার খনিন্ধ পাওগা যায়। এই 
“তৈপবাহী শেশ” (শেপ নামক পাথর ) চোপাই করিলে 
শেপ তৈপা পাওয়া যায় এবং উহ।9 আপাণিকপে ব্যবহৃত 
হয়। ইহার পরিমাণ পেউ্রাপিয়াম-জাত জালাশির 
তুলনায় নগণ্য । প্রচুৰ চাহিদার জন্য কৃত্রিম উপায়েও 
তরল জাপানি, বিশেষ করিয়া পেট্রপের অন্রকপ জালানি 
প্রস্তুত করা হয়। ইহাদের চলন্ত নাম কৃত্রিম পেউ্রল। 
প্রধানতঃ ছুইটি উপায়ে এই কৃত্রিম তরল জাপানি প্রপ্থত 
সন্ভব। 

বাঞ্জিয়াম প্রক্রিয়ায় কিচুর্ণ কয়লা এবং সামান 
আলকাতকার মিশ্রণের সঙ্গে একটু আয়রন-অক্সাইড 
মিশাইয়। ৫০০* সেট্টিগ্রেড উষ্ণতায় অতিরিক্ত চাপে 
হাইড্রোজেনাহিত করিলে এক তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়। 
তখ্পর উহাকে পাতিত করিয়। উহার উদ্ধাম়ী জাপানি অংশ 
পৃথক করিয়া লওয়া হয়। 

ফিসার-্রপৃস প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ ওয়াটার গ্যাস (বা জপ 
গ্যাস) অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও কাধন মনোক্সাইডের 
মিশ্রণকে নিকেপচূর্ণ প্রভাবকের সামিধ্যে ২৯০* সেট্টিগ্রেড 

৫৬৮ 



জালানি 

তাপমার্ায় হ।ইড্রোজেনারিত করিলে তৈপজাতীয় পদার্থের 
হ্ষ্টি হয়। গ্রভাবক, চাপ, উদ্চত।, প্রভৃতি উপরে উৎপন্ন 
গুণাগুণ এবং পরিমাণ নিব করে। এই মকল উৎপন্ন 
তৈল উত্রুঈ পানির কাজ করে। 

কঠিন জালানির তুলনায় "তরল গ্ঞাপানি ব্যবহারের 
অনেক স্থবিধ| আছে । তরপ জাপানিতে অবাঞ্চিত পৌয়ার 

পরিমান *নেক কম, জালানি স্বমতর স্থানে রাখা সগ্ভব 
এবং 'প্রজলনের জন্য যে যাগ্সিক সররাম, স্টোভ ইত্যাদি 
প্রয়োজন সেঈগ্ুপি ও ছোট 'আকাবেব এবং পধিষ্কাণ করা 

সহজ। তাহা ছাড়া, তরল জালাশিপ ভাপ উত্পাদনের 

সময় সবদা সতক দৃষ্টি বাখারু প্রয়োদন হয় পা। 
গাসীয় জালানি: গাপীয় ইন্ধনের প্র»পন 

আপুশিক। গ্যাসীয় জালানিব "হাপণনমূলা সমধিক, উহাতে 
কোনও ভন়্ এবং পোযার হুথি হয় না। জাপানির নিম্ন তম 
অপচষে তাপমাবা শিয়ন্ণ সম্থব। এই সকল কারণে 

গযালীয় ইক্ষন এত সমাদত। 
গযাসীয় গাপানিতে সম্বাচর যিদেন (071), ইেন 

(05176), হশিলীন (027।), বিটটেন 10719), বিউটিলীন 

(041, ), প্রপেন (00131, ), প্রপিশীন। (026), 

'স)নিটিলীন (027), বেনজিন (০৮ানু$) এল হাইড্রোজেন 
(132) 9 কফাপন মনোঞ্সাহড (6১0) প্রভাতি দাহা গাসের 

এক বা একাধিক মিশ্রণ থাকে | আনেক মরে ইহাদের 

সঙ্গে অাঠ পাহট্রোজেন বা কার্বন ডাই অন্সাইড৪ মিশ্রিত 
থাকে । যে সকল সালানশি গাস প্রচুর পরিমণণে বাবন্ৃত 
হয়, তাহাদের দধো বিশেব উলেখষোগা -১, প্রাকণতিক 

গাস ২. কোপ-গাস ৩. প্রিটসাব গাস ৭. এয়াটার- 

গযাম লাজল-গযাম এবং ৫. 'অযেল-গ্যাস। 

গ্রাকতিক গাস : খনিতে পেট্রোপিয়ামেব সঙ্গে বহুল 
পরিমাণে দাহাগাস সঞ্চিত থাকে | উহ খনি হষ্টনে 
ল্তঃ-উতৎস্যাপত হইয়া থাকে । হহাকেহ বলে প্রারুতিক 

গাপ'। এই গামের পধিমাণ যেমন বেশি, ইহার ভআপন- 

মুপাও তেমন উন্চ। এহ জাপাশি গাসেল প্রধান উপাদান 
মিথেন। 

শর পথ চে 

€4এ। 

জালানি 

থনি হইতে যে কাঠা কয়লা পাওয়া যাষ তাহাতে 

কার্নের অংশই বেশি । কিন্তু উহ্ভার সহিত অনেক 

দৈব পদার্থ ও মিশিঠ থাকে । আবছি গ্রকোষ্ঠে বাতাসের 
অবর্তমানে অন্ত পানের ফপে পদার্থ গুণি বিয়োজিত 
হইয়। গ্যাসীয় অপস্থায় বাহির হয়া সামে। এই গ্যাস 
ঠাঞ্চা জলের ভিতর দিযা প্রবাহিত করিলে আসগোনিয়া 
এবং আপকাতর। পথক হইয়া যায় এবং বাকি গ্যাম 

পরিকত কিয়া ট্যাঙ্কে সংগ্রহ করা ঠয়। হাই মুপাবান 
কোপ-গান। সাধারণতঃ কয়লার গুজনের শঠকরা ১৭ 
ভাগ কোপশ-গ)ান পাওয়া যায়। হহার প্রধান উপাদান, 
071, 02171, 00 প্রভতি। 

শ্েততপু কোকের উপব দিয়া শিয়ছিত পরিমাণে বাবু 
পরিচালিত করিপে কারন মনোন্সাহড ৪ নাউটোজেশ 
গাাসেন মিশ্রণ পাওয়া যায়। ইহাকে বপে প্রডিউসার 
গ্যাস | 

লোহিত 'ভপু কোকেন উপর দিষা জলীয় বাম্প পন্রি- 
চালনা! করিলে কাবন মনোঞ্মাইড ৪ হাহড্রোজেনেব মে 

মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাহাকে বলে পয়াটার গ্যাম। দুছটি 
উপাধানই "এ দাহা নলিয়। ইহাব তাপনশ্ল্কি অধিক । 

জাপানি তৈপ, কেরোসিন প্রভৃতি জঅপেক্ষাকত ভারী 
খনিজ ৬ল ফোটা ফোটা করিয়া ল্লোহিততপু কোন 
লৌহপাত্রে ফেলিশে হা তৎক্ষণাৎ বিয়োজিত হইনা বিভন্ন 
ধাহা হা্ড্রোকাবন গাসে পরিণত হয়। 'অুুনক সময়েই 

লাশবরেটবির বুশসেন প্রস্ততি দীপে বাতাসের সহিত 
মিশাইয়া এই অযেল-গ।াপ জাপানো হয়ু। 

লৌহ নিষ্কাশনের সময মাকুত চুল্লি হইতে যে গা।স 
কাঠির হইব] মাসে তাহাতে প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ কানন 

মনোক্মাইড থাকে | সেই কারণে এই গ্াাসের দাহছিকা- 
শর্ি থাকে । এই গশাসেরই নায় মাত চুছি গাসু। 

ইহার তাপনমূপা খন বেশি নয়, সেহজন্য শৌহশিরেই 
উহ] গানা কাদে বাবজত হয়। 

[১ গাস-- পেট্রোশিয়ামের পাতন ও পবিষ্রশে 

সময় [কছু গাপীয় অংশ পাওয়া যায়। এই গ্যাসের যগেষ্ট 
পি শপ 

ট জ্বাণানি গ্যাস [2 00 অন্যান্থা দাহা গাস ০0, 

প্রাকৃতিক গাাস ৪৬৬ ৯৭ ৩৭*১ ২*৩ ১.৪ ২৪৯ 

কোল-গাশ ৪৭৯৫ ৭"৩৫ ৯৭৯১৫ ৩"৭৪ ২৪ ১১৩৫ 

প্রডিউসাও গ্যান ১৪০ ২৭*৩ ৩ ৩ ০৬ ৪:৫ ৫০"৯ 

ওয়াটার-গাস 6৭ ৩ ৩৭০ ১৩ ০*৭ ৫'৪ ৮৩ 

মাকুত চুল্লি গ্যাস ১০ ২৭ ৫ - - ১১৫ ৬০০ 

ভা ৩1৭২ ৫৬৩৯ 



জালানি 

তাপনশত্তি থাকে এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জাঙ্গানিবপে 
বাবহার করা হয। ইহারই নাম 'তখলিত পেট্রোলিয়াম- 
গযাষ' | 

বিভিম্ন জ্বালানি গাসের উত্পাদনগ্ুলির শতকরা 

ভাগের মোটামুটি গড অন্থুপাতের একটি তালিকা ৫৬৪ 
পৃষ্ঠায দেয়া হইপ। 

বিভিন্ন ইন্ধনের তাপ উতপাদনী শক্তি এক নয। এক 

পাউগড জল এক ভিগ্ৰ ফারেনহাইট উত্তপ্ধ করিতে যে 
তাপের গ্রফোজন হয় তাহাকে "ব্রিটিশ তাশীয় একক' 
বলে। তাপ-উত্পাদনী শক্তি বা তাপনমূলা নির্ধারণ 
করার ইহাই মাপকাঠি । নান] রকম জ্রালানিণ গড 
তাপন মূলোর (ব্রিটিশ তাগীয এককে " একটি তালিকা ও 
নিম্নে দেঞ্যা হইল। কঠিন ও "তরণ জাপানির তাপন- 
মূলা প্রতি পাউগ্ডেব হিসাবে এব গ্যামীয জালানির তাপণ- 
শ্ডি সচপ্াচব £তি ঘনট হিসাবে উদ্লেখ ববা হয়। 

গানানি প্রঠি গ ৬০৪ প্রতি খনণ্চ 

আযন্ঞসাইট কঘশা|] ১৩৫৯০ টা 

বিটুমিন কষপা ১৪৫৯০ রি 
লিগনাইট ৭২০৩ -- 
পী ৭৩ ৩ ০ ৩ 

কাঠ কয়লা ১২০০০ পপ 
জা.।পি ৫ঠল ১৯০ 5৪ & 

প্রাকৃতিক গ্যাস -- ৯০ 
প্রাডডসার গ্যাপ - ৩৩৩ 

কোল গ)াণ -_- ৮৮২ 

ওয়াটার গ্যাস টি ৩০০ 
মাঞক্চত চুলি গ্যাস ই ১১০ 

৩৩১৬১০১০৪ নি ইউবেশিঞ।ম ২৩৫ 

তেজক্ক্রিষ পরমাণুর বিভাজনের দলে প্রচঞ্খ ভাপ 

নির্গত হয় (“কেন্দছক বিভাজপ ৪ “রি-আরর দ)। 
এক পাউণড কয়লা পোডাইয1] যে তাপ পাওয়া যায়, এক 

পাউগ ইউরেনিয়াম ২৩৫ বিশাজনে তাহার ২১ লক্ষ 
গণ 'তাপ উতৎপারিত হয। হঠাৎ তানের ফলে এত 
অধিক 'ভাপে শী হয় যে এখন বিশেষ গঠনমূলক 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় নাই। এইজন্য বর্তমানে 

এই পরমাণু বিভাজনটি নানা উপাধে নিরঙ্কিত করিয়া 
ধীরে ধীবে ভাপ উত্পাদনের ব্যবস্থা হহয়াছে | উদ্ভৃত 
তাপ জল বা গ্যামে শোষণ করাইয়া! তদ্দাপা ঢাব্বাইন ও 
সিম বয়লারে গ্রয়োগ করা হয়। ফলে উহা হুহতে যাস্ত্িক 
শক্তি এবং তড়িং-শক্তি পাওয়া সস্থব হইয়াছে । যুক্তপাষ্ট্ের 
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'টিশাস" গরভৃতি ডুবোজাহাজ এইকপ পারমাণবিক শক্তি 
গাধা পরিচাপিত হইতেছে । এইরূপ তাপ-উত্পাদনে 
বস্ততঃ 'পারমাণবিক আপানি' বাবঠত হইতেছে। 

পেতুলচন্ত রক্ষিত 

জ্বালামুখ আশ্রেষগিরি 

জবালামুখী ৩১৫২ উত্তর এবং ৭৬০২*' পুধ। কাশ্ড়া 
জেলার ডেরাগোপীপুর তহমিপুক্ু দালামুখী গ্রামটি কাণ্ড! 
হইতে নাদাউণ যাইবার পথে অনস্থিঠ। বিত ভা পপীব উত্তর 
সীমান্তে হিমালয়ের উদ পর ঠশ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত 
এই অঞ্চশটি শিল। নিগঠ স্বাভাবিক গাসের জন্য মতি 

প্রাচীন কান ভহ্ই আুবিদিত। টাখিবাধ্ি অঞ্চলের 

অন্তগ ত হইলে 9 ডপঘুপ্ আফষতনের ৫*প বা গণাসের কৃপ 

থাক স্ব নব বশিষা মনে করা হণ । গাল খাঠিব করাব 
জন্য ১৯৫৮শ্রীঞ্াছে শিশাগানে ডিশ হাল বা গত কণা 

হহয়াহিল | জাপাখুখীর শিকটব এ] স্তানে পর্ণ ৭ পগাসিধাম 
আধোডাতড পরগিপিপ কমেকটি দম পশ্রবন আছে 

গুপ যুগ হহতে তীগহ্গান ঠিসাবেহ জাশাশুখী প্রাণ । 
স্বাভাবিক গ।)াসেণ নিম স্থানে শিখবাজ কক হি, 
স্বমান্দবটি গাঁধক প্রাচন পহে। মন্দিরে কোনও মুঠি 
লাহ। নলিশমনশী] গনিত দেবীর পুতাক | মন্দিরের 
মধাস্থনন ঠা কুতের এ হাহাব ৮৩ম্পাগে ঠঞলিও গযাসকে 
দেবার তেন হিসাবে কমলা করা হর তি পতল 

এপ্রিল মামে এখানে একটি নদ্বারর বদ মেতা খসে। 

প্রা দু-তিন হানার পাকে! সমাগম হয়| 
এক সমযে জাপামুখ খে একটি সমাদ্শালী শহরব্ধপ 

পরিগণিত হত তাহ! উঠার ধর্াসাবশেষ হহতেহ 
পরিপর্ষি ত ছয। এখানে কণেকটি ধর্মশাশা আছে। 

পর 716 1111)6721 0425606ল 07 17714, ৬০] ১01৬, 

(00), 1909, 1৬. ১1005107000, 03৫9198% 0 

11414, [51৫15 19969 

উমা] গেন 

জ্যামিতি 'জ্যা' শবের দ্বারা পৃথিবী এবং ঘমিতি? অণে 
পরিমাণ বুঝায়। বুযৎ্পন্তিগত নর্থে 'জ্যামিতি' একটি শা 
যাহার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ স্বান ব| ক্ষেবের বিতিন্ন 
অ*শের পরম্পব সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাষ। 

প্রধানতঃ ব্যাবহ।রিক প্রয়োজনে জমি মাপ করিবা? 
জন্য বা যক্জবেদি প্রশ্ভতি নির্মাণের জন্য সে যুগে কাহকগুপি 
বিচ্ছিন্ন সুরের সমগি হিসাবে জ্যামিতির স্থটি হয়। অবশ্য 
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মেকাপে যাহ জামিতি নামে অভিহিত হইত, তাহা এখন 
মেনস্থরেশন ব1 পরিষিতি নামে পিচিত। বর্তমানের 
জ্যামিতিশাস্ব তাহার বুৎ্পন্তিগত অর্থ হইতে ব্যাপক'তপ 
হইয়া গিয়াছে । 

প্রাচীন যুগে (৩৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব-৭ম শতাবী) মে সকল দেশে 
জামিতির চচা হইত, ওন্সধ্ো বাবিপন (ব্যাবিলোনীয়। ), 
মিশর, ভারতবধ ও গ্রীসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
আগ্রয়াণিক ২২০০ খ্রীষ্টপূরান্ধে ব্যাবিলোনীযগণ জ্যামিতির 
চ৮1 করিতেন । বুতেএ পরিধিকে তাহার বাপারধের দ্বারা 
ছয়টি সমান ভাগে অথবা ৩৬০ ডিগ্রিতে বি৬৭, করিবার 
শিয়ম তাহারা জানিতেশ। 

বাধিলন অপেক্ষ। মিশবে জামিডির চর্চা হইয়াছিল 
আরও বেশি । ১৭০* খ্রা্পুবান্ধে (বাচ সাহেবের মতে 

৩৪০০ গ্রাষ্টপব ) 'মামেস লিখিত প্যাপিবান ( 407165 
10157771 101))%5 ) হহতে দেখা যায় যে, মিশরীয়গণ 
বৃন্ধের গেরণল নিখখ করিতে পারিতেন। 

গাঈুপব ৮ম শশাব্ীতত বচিত। এবং কুষ্চমনুবে। ৪ 
শুুমজবে॥ স হিহাখ অন্তগত শহঙ্গমে তকালীন ভাব তীব 
জাখাঁঠব বহ নিদশন পালষা যাধ। অবশা ভার তবে 
জ্যামিতির ৯১] আারনল বণ প্রাচীন কাল হইন্ইে ছিল। 

বৈদিক যুগে মঙ্জবেধিব গঠনপ্রণালী শির্ণধের পঞ্খতি 

মগ আছে । দো সান্টি শঃহধ বতমানে পাগ্যা 
যাএ। হগু'পতে আমরা ক্ষেরখল সক্রাপ্ত কতাবলী, 
বর্গক্সেতেকে গাখতক্ষেতে অথবা হিছুদকে বগঙ্ষেনে 
রূপাঞ্ষবের নিখযাবলী, সদুশ চিন (সাখশলাব খিগব্স ) 

-সঙ্গধীয বিবিধ সুর, অমকোশখী হিঠজের অতিঙ্দ্ সম্পকিত 
উপপাদ্য ভতঙাদির পাণচখ পাভ। অমকোণী জিনুজের 
অতিভুজেখ উপর ম্বিত বক্ষে অপর দুই বাহুব উপর 
অঞ্ষিভ পগম্সেহেব সমটির সমান - এই উপপাছ্য সাধারণত" 

পিথাগোরাসের  (৫৮০?-£০০?  শ্রীষ্টপৃব ) উপপাদ্য 
নামে পরিচিত। কিন্ু বৌধাযনের শুনছে অগ্র্প 
গ্রতিজ্ঞা আহে এবং বৌধাধন শিঃসপ্দেহে পিখাগোবাসের 
পুরববতী। 

যখাযখরূপে প্রখালীবঙ্ধ জ্যামিতির স্থহপাত গ্রীন 
দেশে হইযাছিল। সম্ভবতঃ মিশবীযগণের শিক হইতে 
গ্রীকগণ জ্যামিতি শিগ্গা করেন। ৬৭০ খ্রীষ্টপৃৰ হইতে 
৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রায ১২০০ বতমর যাবৎ গ্রীসে 
্যামিতিব 561 হইয়াছিল। 

থেল্স্ (001)9125) ৬৯০-৫৪৬ খ্রাষ্টপৃব ) প্রধান 
জিউজের শীধকোণ, সমদ্বিবাৎ মিইুজের ভূমিস'লগ্ন কোণ 
এবং ব্যাদের দ্বারা বৃত্তের ছ্বিথণ্ডীকরণ সম্বন্ধে উপপাদ্য 
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প্রণয়ন করেন । পিথাগোরাম ক্ষেত্রফপ-সংক্রাস্ত বিবিধ 
উপপাদ্য গ্রমাণ করেন। 

গ্লাতো (71500, ৪১৯-৩৪৮ গ্রীষ্টপূর্াব্ ) আচ্মানিক 
৩৮৯ গ্রাষ্টপৃধাবে আথেন্স নগরীতে তাভাব ম্যাকাডেমিতে 
জ্যামিতির চর্চা করিতেন। 

প্রথম আলেকজান্দ্রী মণ্চপীপ্র প্রধানতম পুরুষ 
ছিশেন গ্ররুতপক্ষে এউর্লিদেন বা ইডব্রিড ( “এউর্রিদেল, 
দ্র)। তাহার শিখ্যান্ত গ্রন্থ £ঘলেমে টস সস্ভবতঃ 
৩৩০ হইণ্ডে ৩২৭ খ্রীষ্টপূবান্ধের মধ্যে রচিত ১ এই 
গ্রন্থের দ্বাৰা তিনি প্রত জ্যামিতি চ৮% প্রবর্তণ 
কবেন। 

অন্যান্যদের পো আখিমেদেস ব। আফিমিডিস (২৮৭- 
২১২ গ্রাষ্টপৃবাব্, “আখিমেদেস” দ) এব আপোলোনিযাসের 
( /১0011010100২ 01 1১61687) ২৬০ / ২০০ গ্রীগুপল ) 

নাম উল্েখযোগা । আপোলোনিয়াস এর প্রধান গ্রন্থ 
“কনিক সেকশান' | «ই গ্রস্থের আটটি থপ তিনি 

উপপূন্ত (ইলিপ্স ), অধিবুবু (প্যাথাবোলা ), পাব 
(হাইপাবণবোপা ১ অলীমপথ (9৪১৬100001৬ ), অক্ষ 
(আন্সিস), ব্যাস (ডাযাত্১টার ), অনুপ ব্যাস 
( ধন্জুগেট ডামাম্টোর )১ সবল বেধার  সমলসচ্ছেদ 
(হাএমোণিক ডিভিজন ), সদূশ ( সিমিলার ) কশিকস্ 
পহত বিষ্ঘে আলোচনা কর্রিযাছেন। ইহার পর 
মনেক দিন জ্যামিতির বিশেষ উল্লেখযোগা অগ্রগতি দেখা 
যায নাহ । 

মখানগে (৭১৭শ *তাদী) বিচ্ছিন্নভাবে তাবতর্স, 
আবব ও হঞ্ছুরাপে কিছু জ্ামিতির চচ] হহয়াছপ। 
ারতবর্ষে আযতঢ (৬ শঙাদী), ববাহমিহির ( ভ্ঠ 
শতাবধী ), ব্রশ্গুপ্ (ম শতাব্দী সহাবারাচাষ (৯ম 
শতাবী ) এব ভাঙ্কবাচাষের (১২শ শতাব্ী) নাম 
উলেখযোগা | ব্রিছুজের ক্ষেরখল নির্ণষেব্র একটি নিয়ম 
সাধ হট বাহির কবেন। ব্রন্ধর এবং মহাবীরাচাষ এই 

স্রনকে বুন্নস্থ চতুভুর্জের (সাইন্লিক কোগাড্রিখাটারাল ) 
জন্য সম্প্রসারিত করিদা এই চতইঈজের ক্ষেরফল নিণয় 
করেন। আধঙড ৪ ভান্কবাচাযু ক ল ৩১২০ ৯৩১৪ ১৩ 

পইযাছিলেন। পিখাগোপাসের উপপাগ্ের একটি প্রমাণ 
ভাম্পচাথ ধিযাহিলেন | মহাবীরাচাষেখ বচনায কনশিক 
সেকশান সম্বন্ধে আলোচনা আছে । 

কেপশার (১৫৭১-১৬৩* শ্রী) ইওরোপে জামিতি 
চচার শুত্রপাত কবেন। তিনি বুন্তকে একটি অসংখ্য 
বাথবিশিষ্ট বহুভুঙ্জবূপে এবং গোশককে অধীমল*খাক 
পিরামিডের সমষ্টিকপে দেখিখাছিলেন। 

৫৭১ 



জ্যামিতি 

মধাযুগীধ জ্যামিতির একটি বিশিষ্ট অংশ ইউরক্লিডের 
পঞ্চম প্রতিজ্ঞা প্রমাণের প্রচেষ্টার উপব ভিত্তি করিযা 
গডিযা উঠিয়াছিল। ইউক্রিডের পঞ্চম প্রতিও প্রমাণের 
নানা অলকল প্রচেষ্ট। হইতে পরে নন্ হউন্রিভীষ জ্যামিতির 
স্থগি হয়। 

বধতমান যুগে (১৭শ-২০শ শতাব্দী ) প্রাচীন ও মপা- 
যুগেখ তুলনায় 'সনেক বেশি জ্যামিতির চা হইয়াছে ও 
তাহা কতকগুলি ভাগে বিশন্ত হহয়াছে। 

১৭শ শতাক্ধীর প্রথমার্ধে দুই জন ছরাসী গণিতজ্ঞ, 
বেনে দেকার্ত (0২০76 0৩২০1:6*, ১৫৪৬ ১৬৫০ খ্রী) 

এবং পিষের গ্য ফেবেমা (16075 ৫০ ০01) ১৬০১-৬৫ 
শ্রী) বৈশ্সেষিক জ্যামিতির সহি করেন। ইহাতে প্রথষে 
যেকোনও সমকনে উপর পরম্পর লহ্বভাবে ছেদ কবে 

এমন দুইটি সবল রেখা! ল্যা হয। এহ দুই মরপ “বথ। 
হইতে মমতলের উপরিস্থ যে কোনও বিল্ুৰ ছুহটি পন্ব- 
দুহের মানকে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক ( কো মঙিনেটুল ) এব, 
সরল বেখ! ভ্রুহটিকে অক্ষ (আসিস) বলে। হ্থতথাং 
সমঙডলের উপপিস্থ যে কোনও বিশ্দকে উহার দুইটি স্থানাঙ্ক 
(৮) দ্বারা সবদাহ নিদেশিত কর| যাব। আঅমন্শের 
উপরিস্থ ঘে কোনও সএপ রেখাকে একটি একঘ'ত সমী ক বণ 
( পিনিযপ ইকুমেশন ) দ্বারা, মে কোন কণিক 
সেকণানকে খিবাত সমীকরণ ( কোখাড্যাটিক হকুষেশন) 
ছার এবং অন্তাণা রেখাকে (কাভ) তিন বা 'তদধিক 

ঘা এবিশিষ্ সমীকরণ দাবা প্রকাশ করা হঘ। 
বৈগ্লেবিক জামির প্রধান বৈশিষ্টা ঠভল যে ইহাগ 

দ্বারা যে কোনও জ্যামিতিক সশন্তাকে অন্থরূপ ( কবেস- 

পণ্ডি ) একটি বীজগশিচতব সমন্তাষ রূপাস্থরিন কৰা 
যায়। ফলে ইহার দ্বারা জ্যামিি ৭ বীজগণিত, এহ ছুট 
আপাঙভিন্ন শাখার মিলন ঘট । 

যেমন কোন সমন্ল ব। দ্িমার্জিক স্পেলর যে 

কোন বিন্দুকে আষর। দুইটি স্থানাঙ্ক (ঘ)5) দ্বাবা নিদেশিন 
করি, টিন বা তদধিক মারাবিশিষ্ট ম্পেলের দ্রামিতিঠে 
সেইরূপ ত্রিমান্িক স্পেসেব বিশ্বুকে তিনটি স্বাণাঞ্ (. 9, 2) 
ছার! নিদেশি ৩ করা যায । এই ম্পেসে যে কোনও মমঙল 
একখাত মমীকবণদ্বাবা, মে কোন9 কনিকযেড ছ্িখাত 
সমীকরণ দ্বারা এবং অন্যান্য ছল (সারফেস) তিন বা 
তদধিক ঘাতবিশিষ্ট সমীকরণ ছা প্রকাশ করা যায়। 
এই পদ্ধতকে ব্যাপকতর (জেনারালাইজ ) কারলে 
আমরা চাপি বা তর্ক মারাবিশিষ্ট স্পেসের কল্পনা 
করিতে পারি । বন্বতঃ, 2 যে কোন? ধনাজ্মক পূর্ণপংখ্যা 
( পঞ্জিটিভ ইন্টিগাপ ) হইলে, ৪-সংখাক পরম্পর-নিরপেক্ষ 

জ্যামিতি 

স্বানাঙ্ক ছারা যে বিশ্ব নির্দেশিত হয় তাহ।কে ?॥ মাত্রিক 
স্পেসের যে কোনও খিশু হিসাবে ধরা যাইতে পারে। 
এইপপ স্পেসকে সাধারণত, পাইপার ম্পেস বলা হয়। 

ইহাতে সরল বেখা, সমঙল, কণিকয়েড গ্ভূতিকেও 
অগ্ররূপভাবে ব্যাপকতর করা হয । আউনস্টাইনের 

আপেক্ষিকবাদে (বিপেটিতিটি, 'আপেক্ষিকবাদ' দ্র) 
আমরা চারিমাঞাবিশিষ্ট দেশ কাপ সন্ত ৬র ( স্পেল টাইম- 
কনটিনিউযাম ) পরিচয় পাই । প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগা 
যে, অসংখ্য মাঞািশিষ্ট স্পেসের (স্পেণ অঃ উনফিনিট 
ডাইমেনশ্নল ) কলনাও কথা হইখাছে। “হিপবাট স্পেস, 
এইকপ এবটি স্পেস। 

জ্যামিতির মপর এক শাখাকে জটিশ জ্যামিতি 
বলা হয বৈশ্রে'বক জ্যামিতিনে বিন্ুর স্থানাঙ্ক গুলিকে 
সাধারণতঃ বাস্তব সখা ( নিগ্যাল নাহ্ছার ) হিসাবে ধর! 
হয। তংপরিবতে যদি উহাগ্রে জটল সখা কেম্পেখ 
শান্থাব) হিজাবে লর্ষযা হয, হবে আমপণা জটিল প্যামাত 

( কম্াপ্রস জিদ্মেটি) পাহব | যে কোন শটিণ সখা 
£-কে আমরা 2৮711 (12 1) পে চখিতঠ 

পাবি। নে একটি *টল লপখা প ছুটি বাস্তবস খা 
সর এব উপর নিষ্বশা 11 সুত্র ষে কানদ হটিও 

সরল রেখাধ (কমপ্ুম। পাভন ) বাঙগব মাবা (প্রি 
ডাহমেণশন ) ০টি । পেহদপ যে কোনও জটিশ সখ হলে 
( বম্ণপ্ প্লেন) গাপিব মাহা আার্টি। মতরাণ এহ 
দিপ £55৪ আমরা চার বা ধিক সাধাশিশি 
স্পেসেব কমনা করিতে পারি। 

জটিল সমঙপের একটি বিশ্িঠ ৪পধ্দান তহশ মাহা 
টপিক সবল রেখা । যে সপসবেদাব নতি (আপ ১1 
অথবা ॥ তাহাকে আহাসাউ্রশিক সপ বেখা বলে। 
কোন৪ একটি প্রদর বিশ হইতে শ্গ্য দখজে অবস্থিত 
সঞ্চারমাণ যে কোনও বিন্পর সঞ্চারূপথ (লোকাম। 

সদাই এ প্রদন বিশ্দুধ ম্ধা ধিশা যাম এমন ছুইটি আহসে| 
ট্রপিক সরল রেখা । শ্রুহরা যে কোন৪ আইমোট্রপিক 
সগল বেখাব উপপিস্থ দুটি বিশু আধাব শ দু সখদাই 

শৃন্য। ইহা ছাডা, একই নহঠিবিশি্ই যে কোনও ছুহট 
আইসোট্রপিক সরপ রেখা মুগপৎ্ পরস্পব সমান্তরাল এপ, 
লম্ব। পুনরপি, যে কোন ৭ সপল বেখা এবং যে কোন৪ 
আহসোট্র পক লরপ বেখার মধ।বঙী কোণের মান নিধি 
করা যাগ না। 

জ্যামিতির যে শাখাস্ অগ্তরকলন ও সমাকপন গ্রযুঞ' 

হয়, তাহাকে অস্তগকপক জামিতি ববে। এই জ্াযামিতিঠে 

যে কোনও রেখা বা তলের বিভিন্ন ধর্ম (প্রপারটিত্ব ) 

৫৭২ 
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অগ্তবকলনের সাহায্যে আলোচিত হইয়' থাকে | যেকোন 

রেখার যে কোন একটি বিন্দুতে বকুতা (কাব্তেচার ) 
ধা ব্যাবঙন (টব্শশ ) শিণর কণা, যে কোন৭ তলের 
যে কোনও বিশ্ুুতে ম্পর্শক সমন্প (ট্যানজণ্য প্লেন) 

বাহির কণা, কোনও তলের উপরিশ্ব কোন«& একটি 
খিন্দুতে উক্ত জলের লঙ্গাচ্ছদ (ণর্মান সেব্শন ) 
ও বরুচ্ছেদের ( ওবলিক সেবশ্ন) মধ্যে পারস্পবিক 
সম্পর্ক বাহির কণা গুড়তি এই জামিতির অন্তভুক্তি। 
অন্তবকণক জ্যামিতিতঠে আমণ। কোণ প্রেখা বা তলকে 
সামগ্রিক তাবে না পহধা উহাথ উপধিষ্থব যে কোন ৪ একটি 
বিশ্বু লই এখ* এ বিনুব চংম্পার্থে উ্ত বেখা বা তলের 
কি বৈশিষ্টা আছে তাহাহ আলোচনা কবি। পক্ষা্গবে 
বৈপ্লেষিক জ্যামিতিতে 'ামবা কোনও বেখা বা পের 
সামগ্রিক ধর্ম পইযা আলোচনা করিয়া গাকি। স্নরাৎ 
প্রথমটিকে শ্বধা শেব জাামিডি (জিওমেটি ভণ দি আপ) 
ণব” দ্বিতীষ্টিবে বৃহধ শের খ্যামিতি (জিওমেটি ইশ দি 
শাজ ) পাখে শিহি৩ করা যাভতে পাবে। এহ জ্যামিট 
চগার জন্য বিশেধহাবে জোসে” আলফেড সেরে 
€(70591)1) 4১10005৩116 ১৮১৯৮৫ শ্বা), মজ 
(7%101060, ১৭৪৬ ১৮১৮ থী) প্রন শাম উদ্লেখষোগ। । 

পরখ শী কালে বিধান ( [২1১]00101)) ১৮১৬ ৬৩ শ্া) 

1 মার্ক মেসের জগ্য আস্থরকশক জামতির গব*ন 
ধখেশ। তাঠ। পিমানীয শ্ামিতি নামে পবিচি5। 
আপেশিকলাদে পিগানীয জ্াযাহি ছিব প্রযোজন হয | পরবে 
ছে্মাণ শাহশ (0010) ৬৮০৮], ১৮৮৫ ১৯৫৫ খা) 

এ লাামাঙতকে একক শেদতথে (হঈনিঘাহ্ডে বিল্ড 
খিপারিত একক ক্ষেত ছ) প্রষোগ করিবার জন্তয 
ব্যাপকতপর (জেণাপাপাহজ ) কাক্যা নন শিমানীয় 
জ]ামিতিগ ( ই01-1২1010171010101) 060006119 ) হন 

করেন। 
নন ইউক্লিএাষ জামনিতি উনবিশ শতাব্দীর 

প্রথমার্ধে ভাঙ্গেবীর বোশাহ (00197080171, ১৮০২- 

৬* শ্রী) এব" পাশার লোবাচেভাঙ্ক (10180170৬৯১), 

১৭৯৩ ১৮৫৬ শ্রী) তিন্ন পণে ইউক্লিডের পঞ্চম গ্ুতিজ্ঞাি 
বাদ দিয়া উহার বিপবীত একটি প্রতিজ্ঞা লইথা গবেষণা 
করেন। পঞ্চম প্রতিজার বখঞ্ুবা হই যে, কোনও 
সরল রেখার বহিংস্থ কোনও বিন্দু দিয়] উল্দ সবল বেখার 
সমান্তরাল মাজর একটি সরূপ বেখাই অস্কিত কবা যাষ। 
হ্থতরাং বোয়াই এবং লোখাচেভস্বি উভয়েই ধবিষা 
লইপেন যে, উত্ত বহিঃস্থ বিন্বু দিয়া প্রদত্ত সপল প্েখাব 
সমান্তরাপ দুইটি সরণ রেখ! থাকিবে। ইউর্রিডের 

জ্যামিতি 

অন্যান্য প্রতিজ্ঞ। ও স্ব্তংলিক্ছ (আযান্িয়মূস ) 'অপবিব্িত 
বাখিয়া কেখল পঞ্চম প্রন্শর পরিবতে উত্ত বিপরীত 
প্রতিভা লইয়া! তাহ।বা। উ্ণ্উে পরম্পর নিব্পেন্ষভাবে 

একটি নৃন্ন জ্যামি।তর সষ্টি করিলেন । ১৮২৯ খ্রষ্টান্ধে 
লোবাচেভন্বি এব" ১৮১৩ খাগাবে বোধাহ এই নৃতন 
আধিদ্ধাবের কথা প্রকাশ করেন। এই জ্যামিতি 

হাহপারবোলিক জ্যামিতি (হাইপাতবোলিক জিকমের্রী ) 

নামে পরিচিত | পরে বিমান আর একটি **ন লামিতিবর 
কি করেন যাহাতে বোন ও গদল সরল রেখ সমাম্থবাশ 

আদেৌ কোন ৭ সর রেখাই ছহ্গিন ববা থানা । ইহাকে 
হলিপটিক জ।মিটঠি (ইলিপটিক জিক্মেদি।) বলে। 
এন ছুভটি ্যামিত একত্র নন ই উপ্নি৬ী। জ্যাষিতি নামে 
পরিচিত | প্রসঙ্গ ৩: উপেখবেগা আও ইউর্লিডীয় এব, 

শন ইটগ্লিডীঘ্ জ্যমিন্রি মাধা আমাদ্ুথান সহান্ত 
প্রত্ক্তাটি ছাড়া অগ্ঠাগ্ঠ প্রতি] বা ম্ব*সিদ্ধেন মধ্যে 
কোনই পার্থবা নাই । 

আধুনিক সাগ্রেষিক হ্গামিতি সাশ্রেবিক 

জ্যাণি্র গহুপাত হাছন প্রান যুগ ।  ববব্মান 

যুগে এই জ্যামিতির বলা শে আপনিকাকবপ হয। পুথমে 

ফ্রান্সে মজ এব প্লে (007001ত0১৭৮৮ ১০৬৭ শ্রী) 

ইহার গক্ষেণা 'আনল্স করেন। হহাকে চুড়ান্ত বপদান 
কলেন ফাপের শাল (01795155, ১৭৯৩ ১৮০০ আরা), 

জার্মানীর খন হগাডঢ (৬০) ১০৪০ ১৭৯৮ ১৮৬৭ গ্ী) 
০০ হ ঢালার ঞ্মোনা (01৩770174 ১৮৩০ ১৭০৩ শ্রী )। 

প্রা একহ সমযে আধুনিক কোশাধিক জাখসিতির চচাও 
হহয়া।হুল। ইহার প্রধাশ অষ্টাহশেন প্রকান ([১180057, 
১৮০১ ৩৮ খ্ী)। 

সপূদশ শতাব্দীব প্রারন্তে ফরামী গণিতজ্ত দেজাগ 

(1)১১৭৪০০ ১৫৯৩-১৬১৬৭ আঁ) একটি উপপাদ্া প্রমাণ 

করেন যাহান প্রধান বৈশিগ্য হইশ বে, ইহাতত দুব 
(ডিপ্যা ) বা কোণ (আঙ্গশ ) স কান কোন? কথা 
নাই। পৃববতী সা*্প্রবিক জামিতিতত এহ ছুহট কথাই 
প্রধান স্থান অধিকাৰ করবিত। ফুব দেজাগেব এই 
উপপাগ্টি "কটি নৃণ্ন দিগপ্ধের সুচনা কারন। প"র এই 
বিষম আরও গবেষণার ফপুশ একটি তন জ্যামর্তির সি 

হই।। ইহার পাম প্রক্ষেপক জমি ত (প্রোজেকটও 
জিওমী )। কোনও চিত্র (ফ্রি) যে সকশ 
ধর্ম (গ্রপারটি) ঘর্িক্ষেপ এব* ছেদন (প্রোঙ্গেকশন আগ 
সেকশান ) ছারা অপবিবতত থাকে, সেগুলিহ এই 
জ]ামিতির আণোচা বিষয়। পরিমাপ সঞাপ্ত কোনও 

উপপাছ্ছেণ স্থান ইহাতে নাই । দ্বৈতনীতি বা প্রিশ্সিপল্ 
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অফ ডুষালিটি এই জামিতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
সম'লীয় জামিতিতে নীতিটি এইরূপ : যে কোনও 
উপপাছের শিখচনে ( ইনানপিয়েশন ) যদি বিন্দ'র স্থানে 
িধল ধেখা? এবং সিবল রেখার স্থানে “বিন্ু' কথাটি বমানে। 
হয এব অন্যান্ত অনুরূপ পরিবতন সাধন করা যায় ( যথা, 

“নমবেখ বিশ্ু'ব পরিবতে িমবিন্দু বেখা? ইত্যাদি ), তবে 
প্রদত্ত উপপাগ্ধ হইতে আমরা নৃতণ একটি উপপাঞ্ধ পাইব 
যাহাকে উক্ত উপপাদ্ধের দত উপপাগ্ত (ডুয়াপ থিগরেম ) 
বলা হয। দষ্টান্তুস্বকপ খলা যায যে, “ছুটি বিশ্বুর দারা 
একটি সরপ বেখ! নিণীত হয'-- এহ উপপাগ্যের দ্বৈত 
উপপাদা হইল "দুইটি সবল রেখার দ্বারা একটি বিন্দু নিণীত 
হয়। এই দৈত শী'তর উদ্ছাক জাবগল ( 31850126, 

১৭৭১-১৮৫৯ পরী) এব পললে। প্রশ্গেপক জ্যামিতিতে 
ছ্ৈঙ সমান্ুপাতেব (ক্রস বেশি 9) গ্রবতণ করেন স্গাইনার 
এবং শাল্। 

১৭২৫ খ্রীইা্ধে শর্জ চি-জা।ণমিতি ( ডেসকিপটিভ 
জিওমেট্রি) পামে একাট শৃশ্ন শাখার হষ্টি কবেন। এই 
জ্যামিতি £ধানতঃ বাপ্তবিজ্ঞা (সিভিপ উত্ভিশিয়াবিং) 
এব" যঙ্গবিগ্থ'যস (মেকাশিকা।প ইঞ্জিশিযারি* ) খাবহ 
হয। স্ৃতরাং ইহাকে বিশঞ্চ জামিতির পবিবতে ফলিত 
জামিভির (আপধ্রাঘেড জিৎমেত্বি) গন্তঞুক্ত কথাহ 
বিধেয়। 

রাইনেব এব্্শা গের পো্রাম ১০৭২ খাবে 
এবপা গেন বিশ্বাধছণালদের অব্াযাপবকপে খেলি প্লাহন 

( ঢ6]15 11170, ১৮৪৯ ১৭২৫ গ্রা )যে ভাষণ দিঘাছিশেন 

তাহাই তাহার বিখ্যাত এবলা গেব প্রোগাম' শামে 
পরিচিত । ইভাতে ঠিনি বলেন যে, ষে কোনএ 

জ।ামিতহিকে একটি বিশেষ কপাগ্তরগোষ্ঠীর (গ্রপ অথ 
ট্র্যাঙ্সফরমেশন ) শিভ্যতাৰ সম্িকপে (থিওরি অঙ 

ইসভ্যারিগাণ্টস) দেখ। যাহনে পারে। এহ বপাণ্তরগোষ্ঠাকে 
ব্াাপক৩র বা সংকীর্ণতব করিয়া আমরা একটি জ্যামিতি 

হইতে অন্য একটি জ্যামিতি পাইতে পাবি । ক্লাহনের এই 

প্রেগ্রামের ছাবা বিশিন জ্যামিতির মধ্যে পাবম্পরিক 
যোগন্চ ধটি স্ুম্পষ্টবপে বুঝিতে পারা যায় । সন্তত বপান্তর- 
গোঠীর ( কন্টিনিউযাস ট্র্যান্সব রমেশন ) শিত্যুতা হইতে 
টপোলজি নামক একটি নৃতণ শাখা পাশুষা যায়। ইহাকে 
পূর্বে 'আনালিপিল্ সিট্ুস্ ( 4121%1৭ 5105) বলা হইত। 

সম্ভত রূপাঞ্থবের দৃষ্টাপ্তব্ূপে পমন (বেডিং), পাক 
(টইস্টিং ), গ্রমারণ ( স্রেচিং ), সংকোচন ( কনব্রাক্টিং) 
প্রভৃতির উল্লেখ কা যাতে পারে । যে সকল ধর্ম এই- 

রূপ পাপ্তরে নিত্য থাকে, তাহাই টপোলজির অন্তভুক্ত। 

জ্যামিতি 

পূর্বেই বলা হইযাছে যে, ইউক্লিভ প্রথম স্থসংবদ্ধৰপে 
জামিতি চচার স্ররপাত করিয়াছিলেন । তিনি সবসমেত 
২৩টি সংজ্ঞা ( ডেফিনিশনস ), ৫টি প্রতিজ্ঞা ( পন্টুলেট্স ) 
এবং ৫টি সাধাবণ ধাবশার (কমন নোশান্ম ) উপর 
ভিত্তি করিষা তাহার জামিঠি রচনা করেন। পবধর্তী 
কালে জামিতিবিদ্গণ ইউক্লি৬ের রচনার কিছু কিছু পটি- 
বিচাতি প্রদর্শন কবেন। এই সকল কটি দুরীভূ করিয়া 
উনবিংশ শতাব্ধীর শেব দিকে কতিপয জামান এবং ইঢালীয় 
গণিতঙ্জ জ্যামিতির ভিত্তি বচনার চেষ্ঠা কবেন। ইহাদের 
যুপ বন্তবা হইল যে, যেহেতু প্রতিটি পদেএ সঞ্ভ্ঞা দেয়া 

ও প্রতিটি উপপাগ্য প্রমাণ কর! সম্পব শে, ন্ুতরনাং 
করেকটি অলংজঞবিত পদ (আনডিণাইনছ গার্ধস ) এবং 
কষেকটি অপ্রমাশিত উপপাদ্ধ পহন্ে হহবে। অভঃংপব 
অন্যান্য সমুদণ পদের সংজ্ঞা উক্ত পাগুশিব সাহাযো এবং 
সমুদয উপপণ্ের প্রমাণ ৯৬ ৬পপাগ্ গ্ুশিব মাহাযো ধিতে 

ইউবে। এই ব্যাপারে কোনবপ শ্বঙ্গা (ইনড5শন ) বা 
অঙ্গীকাণের ( আসাম্পশন ) সাহাযা লব্খ' চপিলে না। 
প্রথও অসঙ্জাগিত পর্দ ও ম্বপ্মাশিঠ চপপাছ্ছা হইতে 

অপরোহ ৬1শাঙ্ের শিয়মাঙ্গধাণ সমগ জ্যামিতি ব৮না 
করিতে হইবে । এতদ্বা শী” এ সঙ্গণ অন জ্ঞাখি* পদের 
সখ্যা যঙদব সম্গব কম রাখা গখোজন এব এঞ্ছমাণিত 
উপপাগ্ঠগুপি যেন পণস্ণব নিবপেক্ষ হ৭। ১৮৮৯ থাকে 
পেদানো! এহ বিসখে গণ্ন দিত লহখা কাব মার 
ককবণ এব ১০৯৭ ৯৯ থা হহাপ ছান পিখেশি 

প্রশ্েপেক জ্যাম প্র জশ্ব মান দ্ৃ9 এস ভযাঘি* ৭1 

ব বহার কবেন। এ সকশ গবেধাা জানান গশিওজ্ঞ 

হিশবতের 11711901৮ ১৮৬২-১৯৪৩ খা ) ব১না। একটি 
পূর্ণাঙ্গ কপ লাভ কবে। ১৮৯৯ খ্রীগাঝে হিশবা ভাঙাৰ 
বিখাত গ্রন্থ 07170146৩৮৮ 050)10078 ( জামাতর 

ভিন্বি) প্রর্ণাশ কবেন। এহ গ্রন্থে ভডাক্টভীণ জাামিতির 

তিক্তি সধাঙ্গীণক্পে প্রতিষ্ঠিত হয। জামিতিব ভিন্ত্রি 
রচলাব জনা হিন্বার্টের নাম চিরম্মরণীর হইয়] 
গ।কিবে। এই প্রসঙ্ষে যান্সের মারি পোষাকারবে (না) 
[১০010091:6, ১৮৫৪-১৯১২ গ্রী) এব আযেিকার অনওয়ান্ড 
তেবপেনের (0১৬৪1 ৬৪1৫1, ১৮৮০-১৯৬৭ খর) নাম৪ 
উল্লেখযোগা। 

জ্যামিতির এই শাখাটির মাশোচনা হইছে দেখা যাষ 
যে, আমর] অপংখ্য প্রকার জ্যামিতি রচনা করিতে পাখি। 
অনংজ্জাগিত পর্দ এব" অপ্রমাণিত উপপাদ্যের পরিবতন, 
পরিবর্জন এব পরিবর্ধনের দ্বাব! আমরা বিতিন্ন জামিতি 
পাইব। স্থতরাং ইউক্লিভীয় জ্যামিতিই একমাত্র সম্ভাব্য 
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জ্যামিতি-- এইবপ ধারণা সম্পূর্ণ হুল। যেজ্যামিতিতে 
দেজার্গের উপপাগ্য থাকে ণা তাহাকে নন্-দেজাগাঁয় 
জ্যামিতি বলে। ১৯৯২ খ্রীষ্টান্দে এইরূপ একটি জ্যামিতি 
রচনা করেন মোল্টন (10011010) ১৮৭২-১৯৫২ খ্রী)। 
অন্বূপভাবে নন্্-আকফ্ষিযিভীয় নন্-পাস্কাণপীয় ()০- 
7950011,1) ) প্রভৃতি জ্যামিতি 9 রচনা করা যায়। 

সাধারণতঃ জ্যামিতিতে প্রতিটি সরল রেখার উপব 
অসংখা বিন্ুু 'আাছে এবং প্রতিটি বিশ্দুব মধা দিয়া অস*খ্য 
সরল রেখা টানা যাষ, এইবপ চিন্তা করিতে আমা 

অভ্যন্ত। কিছু জ্যামিতির ভিত্তি নামক নৃতণ শাখাটির 
শি হইবাণ পর গণিতদ্ঞগণ আলোচা নূন শাখাটি 
প্রাঠ৪ মার £ইলেন। যদি এইকপ একটি শ্বঙঃসিগ্ষ 
লয়া যায় মে, প্রতিটি রণ বেখার উপর একটি 
নিদিষ্ট সীমাধঞ্ধ সখ্যক বিশু আছে তবে আমবা 
মেদ্যামাত পাহব ভাহাহ শীমায়িত জযামতি (ফাহনিট 
জিপমেট্র ) নামে পরাচত। যধি প্রতি সর্প রেখার 
উপর (11) সংখাক বন্ধু থাকে) তবে এ ধনাশু 

পূণ সখা] 7 কে উক্চ জ্যামতিব কম ( অডাব) বপা 

তয। ণওখা,ন সাধাবদ্ধ জাখিতির উপর বৎ গবেষণা 
ইহতঠছে | এহ জামা "তে প্রাতি সরল বেখা) সমাতল, 

কণিক, কণিকথেঙ গ্রহ তর উপর সামাধদ্ধ সখ্যক বিশু 
থাকে । ব্রত, যাঁদ কৌনত জ্যামিতি পরম পণয়। হয় 

1, ঠবে প্রা সমঙলে (0৮4 1170)-সাখাক বিশুত প্রাত 
কানকের উপর (011)-সংথ)ক বিন্বুঃমাত্রিক স্পেসে 
(79117417101 1)-সংখ্যক খন খাকিবে। আমায়িত 
জ্াামা্খ আলোচশার বঙ্মানে স্থানাঙ্কের সাহায্যে 
বৈষ্লোষক পঞ্চা তর খল গ্ুয়োগ খটিতেছে। 

দর 111)11010101)05%0 10000051052 50167060016 

91010524311) 07 15919 1127012  (36017160), 

091০0010, 1932 31. 3৩11, 19650191570670 0] 

11001.6172105) ০৬৮ ৬০91৩, 19457 71,036], 
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1953 7 (0, 0810101, 11156015 0 2১19610610700105, ৩ 
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শীতাং*শেখব মিশ্র 

জ্যোতিরিজ্বন।থ ঠাকুর ( ১৮৭৯-১৯২৫ শ্রী) মহধি 

দেবেগ্রনাথ ও সারদা দেবীর পঞ্চম পুত্র। জন্ম ২২ বৈশাখ 
১২৫৬ বঙ্গাবধ, ৪ মে ১৮৪৯ তরী, স্বত্যু ২০ ধান্ধণ ১৩৩১ 
বঙ্গান্) ৪ মার্চ ১৯২৫ শ্ী। জোড়াসাকে। ঠাকুববাড়িতে 

জ্যোতিবিক্ছনাথ ঠাকুর 

উনবিংশ শতাব্দীতে স্বাদেশিক-া সাহিত্য সগীত অভিনয় 
কল। ৪ চিন্ত্রকপাধ বাশপা দেশে নবঙজাগরণকর্পে যে-সকপ 

মনষ্ঠানের নুচনা হয়, জ্যোতিরিক্রনাথ ছিলেন তাহার 
একজন প্রধান পুরুষ, কোণ৪ কোনও উদ্যোগের গুথম 
প্রবতয়িতাও ছিলেন। প্রধানত ঠাকুর-পরিবারের 
পোষকতায় ১৮৬৭ সাপে চৈহখেলা বা হিশ্খুমেলা নামে 
মে জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞাবিণী সভার প্রচ হইঘাছিল 
'ভাহার সহিত জ্যোতিরিননাথ বিশেষভাবে ফন্ত ছিলেন) 

মেলার খিহীয় অধিবেশনে াহার «কটি হথদেশঞ্েযোদ্দীপক 
কবিতা পঠি৩ হয়, নবম বর্ষে তিনি খেলার 'দাঞ্রিষট 
সম্পাদক” নিবাচিঠ ইইযাছিলেন। পরিবারের জে ষ্ট 

খক্তিদের মধো আজন্ম তিনি যে ম্বদেশাতিমান জাগরূক 

দেখিয়াছিপণেন, হিন্দুমেলায় যাহা প্রার্ানিক হপ গ্রহণ 
করিষাছিল সেই আম্মশক্কতি সাধনার মন্থ তরণ বদসেত 

তাহাকে নানা মঙ্গলকধে উদ্বুদ্ধ কণে। স্বদেশের উন্নতি 
পন্থা নিদেংশের উপ ক্োতিরিদ্নাথেব ডদযোগে সকীবনী 
সশানমে একটি "গ্পুসভাল প্রত (১৮৭৬? গ্রা) হয়। 

পাজছনাবাধণ বণ ইহার সতাপতিত ছিল্নে। দেশের শিল্পি 
থাণিজোব উন্নতিবিধানচেষ্টা এহ সঙাব কতবাস্থগীর 
অন্কগত ছিল এব সভা উদ্.যাগে দেশলাইযের কল, 
কাপডের কপ এঠভির কচনা হহয়াছিল। কাধক্ষেতে 

এগুলি সাথক হর নাঠ, কিছ দেখের চিওক্ষেতে "স্বদেশী? 
চিন্তা! ও কল্পনার পথ স্থগম করিয়াছে । পরবশী কালে 
(১৮৮৪ শ্রী) জোতিরিশ্রনাথ হ্বদেশী মার সাভিস চালনা 
কবিয়া প্রভৃত ক্ষতিদ্বীকার করিষাছিলেন। 

ভারতবর্ষে সাবজনিক একাবিধানেন জন্য তিনি একটি 
সার্জনিক পোশাকে রও পিকলুনণা কর্িযাহিপেন । বিভিন্ন 

প্রদেশের ভাষা শিক্ষী এ ভিন্ন গুদেশেব সাহিতা সথন্ধে 
মাভভাবাধ আলোচনা যে ভারানবধের একাসাধনের অন্কতম 
প্রধান উপায় ইহ1 তিশি উপপর্ধি কাবধাহিল্নে ৪ সয় 
মাপাঠী ভাষা আয়ন্ত করিয়া এবং মাকাহী রচনা বাংলায় 
অগ্চবা? কবিযা এ বিষয়ে মন্য ৩ম পথগুদশক এ হহলাছিলেন। 
প্রবীণ বসেও তিনি পোকমান্য টিলকের সহ এরমদ্- 
তগবদ্গীতারহস্য মূল মাবাঠী হইতে আষ্টবাদ করেন 
(১৯২৩ খ্বা)। 

তাহার সাহিতালাধনাও প্রথম যৌবনে বিশেষভাবে 
স্বদেশপ্রেম ও দেশের অতীত গৌরব প্রচারেব পথেই 
প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার বটিত এতিহাসক নাট্য 
“পুঝবিক্রম' (১৮৭৪ শ্রী), 'সরোজিনী বা চিতোর আঞ্মণ? 
(১৮৭৫ খ্ী), 'অশ্রমাতী' (১৮৭৯ শ্রী) ও স্বপ্নষধী নাওক? 
(১৮৮২ শ্রী) একসময় বিশেষ সমাণধ পাভ করিযাহিল। 

৫৭৫ 



জ্যোতিরিজ্ঞনাথ ঠাঞুব 

ইহার কোনও কো'নওটি হিন্দী গুজখাতী মারাঠী ভাঁষাঁতেও 
অনুদিত হইযাছিল। জ্যোতিবিদ্্নাথ-বচিত প্রহমন 
কষখাশি৪ উল্লেখযোগ্য । তাহার "অলীকবাধু (ঞ্থম 
প্রকাশ “এমন কম্ম আর করব নী' নামে, ১৮৭৭ খ্রা) 
একালে নাটামঞ্চে সমাদূত। তঞ্চণ বযসে তিনি স্বয়ং 
অভিনয়কপাতেও স্থদক্ষত প্রদর্শন ও পাবিবাপিক নাট্য- 
শাল! গঠনে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

তাহার সংগঞ্ণশক্তি সাহিতাক্ষেবেও আত্মপ্রকাশ 

করিযাছিল। ১৮৮২ সাপে তাহার উদ্যোগে বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতিবিধানার্য করপপিকাতাষ “সারম্বত সমাঙগ' 
নামে একটি ভাব প্রতিষ্টী হয। এই সমান এচিরস্থাঘা 
হইশেও কর্মন্চী ও উদ্দেশ্রা বিচাবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পবিষদের 
পূরগামী বপিষা অভিহিত হইবার হোগ্য। প্রধাণঙঃ 
তাহার উৎসাহে ইতিপবে (১৮৭৪ শী) সাইতিকধের 
মধ্যে সম্প্রীতিবর্নের উদ্দেশ্যে জোডাসাকো ঠাকুববাডিতে 

'বিদ্জ্জনসমাগমণ নাষে সাহিতাসেবীদেৰ একটি বাধিক 
সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা হইয়া কয়েক বখসর চশিযাছিল। 
ইহারই বিশিন্ন শধিবেশনে জো] “িন্দনাগের এমন কন 
আর কবব না" এখ, খবীশ্রনাখেব 'বালীকি প্রতিভা” ও 
“কানমুগয) প্রথম আভনীত হয। 

“ভারতী' পত্রের প্রা তাও (১৮৭৭ শ্রী) জ্যোতিপি্্র- 
শাথের উদযোগেই হইছিল । 

সা।হতাবচণার ক্ষেত্রেজেোোঠবিদনাথ একদিকে ঘবাপী 
সাহিত্য মারদিকে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সঠি 5 নাঙাপীর 
পারচখসাধনের চেগ্তার জন্য ন্মরণীর হহযা। থাকিবেন। 
যৌবনকাল হইতে ঠিনি ফরাসী শাষার বন শ্রেষ্ঠ রচনা, 
দশন চিন্ত। হতিহাস ভ্রমণশাহিনী গলপ উপগ্ণ।ম প্রহসণ 
কবিতা মূল ফরাপী হইতে বাশ্পায প্রচাব কখিয়াছিলেন। 
অনেকগুপি সংস্কৃত নাক তিনি বাপা কপাস্তরে প্রকাশ 

করেন। বজেন্দনাখ বঙ্দ্যোপাধায় এইসকল গ্রস্েৰ সম্পূর্ণ 
তালিকা লিপিবগ করিষাছেন। জ্যোরিপিন্্নাথের বহু 
রচনা এখন ও সামযিকপর্ের পৃষ্ঠাতেহ আবদ্ধ আছে। 

জোতিবিদ্দনাথের একটি পরিচগ্ন এখনও সাধারণের 
সমক্ষে সম্পূর্ণ প্রকাশের অপেক্ষায় মাছে, চিরশিল্পীৰপে 
াঙার পরিচয় । কিশের বয়স হহতে পেন্মিলের গ্রেখাষ 
প্রতিরতি অস্কনে তাহার আগ্রহ ছিশ, আর চিবরজীবনই 
এই অভ্যাস 'অন্দুপ্ন ছিপ। ফলে তাহার খাতায় আম্মীয় 
বন্ধু, দেশমাগ্ ও শ্বব্পপরিচিত বছ নরনাবীর প্রতিকৃতি 
গ্রহ হইন্ডে থাকে । ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের বিলা 

প্রবাসকালে শিল্পী র্দেনন্টাইন এই চিত্রগুপি সম্বন্ধে বিশেষ 
আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে তীহার একটি নির্বাচিত 

জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর 

চিন্রসংগ্রহ “টোয়েন্টিফাইভ কলোটাইপ্ন ফ্রম ধি অরিজিন্তাল 
ড্রযিংম অফ জ্যোতিবিজ্ত্রণাথ টেগো৭' নামে রদ্দেনস্টাইনের 

ইমিকা সহ ১৯১৪ সাপে বিপাতে প্রকাশিত হয়। কিন্ত 
এ দেশে ই€ার বিশেষ প্রচাব হয় নাই । জ্যোাতিপিক্্রনাথ- 
অঙ্কিত চিন্নাবলপীর অধিকাংশ কপিকাতার রবীন্দ্র-ভার্তী- 
সমিতির সংগ্রহভুক্ত, চি্রস'খা। প্রায় ছুই হাজার। 

পুলিনাবহাবী সেন 

জ্যোতিবিক্নাথেব বহুমুখা প্রতিভা আর এক প্রধান 
পরিচষ সংগীতের নেবে সেতাবণ, বেহালা) হাখমোনিয়াম, 
পিযানো প্রভৃতি যর্ববাদন, ফ্রুপদাক্ষে ত্রশ্ধম গীত রচনা, 
রবীম্্ণাণের প্রথম সগাত রচনার থুগে সাক্ষার্ভাবে দষ্থান্ত 
স্থাপন ও প্রেরণ। দান, আকারমাত্রক্ক স্বগলিপির উদ্ভাবন 
ও ব্াপক গ্রচণন,) একাধক স গত প্রতিষ্ঠাণ পবিচাপন, 
স'গীঙপতিকার সম্পাদন হতঙ্যাদধি খিবিধ কাশাবশীর জগ্ 
জেোিবিন্দনাখেন নাম ম্মরণায হহুয। আছে। 

মহবি বনে সাতিক জীবনের গৌপ্বেজ্জণ মুগে 
জ্যোতিরিপনাতের জন্ম এপ" শি তাথ ব্ধস্হে শাহাও 

ংগীতচচার ক্বপা* হয। আদ পান্সমাজ এব গোদ- 

স্লাকো। প্িবারের সঞঞাশাচাষয ব্মু১শ চঞব শর াণকও 
জ্োিবিলনাঘেব কৈশোরে সণাগশক্ষার্ সুচনা । 
তাহার পর দ্বিশন অগ্রঙ্গ মঃণ্ন্নাথের নিকচ বোন্বাঞ 
অঞ্চলে বাপকালে (১৮৭৭ খা) তাণ ৭ক দাতা 
গপ্ঠাদেব শিক্ষাপীণে দেতারবাদণ আরল করবেশ। কি 
কাতাথ প্রত্যাবতনের পর তেডারের নাই 5 বেহা শা) 
পিশ্ানো এ ভাবযোণি পাম বাধ ঈদ্পেশ সশাতঠের মভশ নন 

করিতে পাকেশ। লে শ্রাণা িলেননায ৫5 পখের 

জেতবিন্ধনাগ সন্ধক্ষে পেখেন- এবেয়াশ|কি মিলে অযুতের 

ছিটে | এ শাঠটতে শুনাব / শিয়ানো ৮৪০০ ৮২ 
মেঠাব গুনগুণায | সমাজমণ্দিরে নিখমি "তাবে গানের 

সহযোগে হারয়োশিখাথ বাদনে জন্য তিনি সে যুগে 
সুপরিচিত ছিলেন। বিষ্কুচন্ত্র ৯কবশী, মৌপা বখৃশ 
প্রত হ্বনাম প্রসিদ্ধ গাখকদের সহি তিনি স্থযোগ্যভাবে 
হারমোনিয়াম সগত করিতেন। 

রবীম্খনাথের প্রথম জীবনের সংগীত রচনায় ও স্র- 
স্থট্টিতে জ্যোতিবিন্নাবের প্রভাব ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
লক্ষণীয বিশ্বয়। জোতিরিশ্রণাথ এ সময়ে পিশ্বানোন্ে 
নৃতন নৃতণ হুর হুজন করিতেন এবং রবীন্দ্রণাথ “সেই সচ্যো- 
জাত ম্ররগুলিকে কথা পিযা গাধিবা পাখিবাৰ চেষ্টা নিযুঝ 
থাকিতেন। এইভাবে পন্ীক্ষা-নিবীক্ষা যুগে ববীন্দ্রনাগ 
যেষন নিত্য ণৃতন গান ঘ্চনার প্ররণা লাভ করিতেন, 

€৭ 



জ্যোতিবিজ্নাথ ঠাকুর 

তেমনই তাহার বচিত সগীতে জ্যোতিরিন্শাথের হুব৮ষ্ির 
স্বাক্ষর থাকি৩ | প্রবীপ্রণাথের মাগার খেপার আঞুগত 
ও সমসামাঘক কালে এচিত গী হাপশীব অন্ত ৫ ০০টি গাণ 

জ্যোতিরিন্রশাথেব »৪ সরে গঠিঠ। তাহা ছাড। 
প্রবীন্দশাথের কোন ৪ কোণ? গানের সাণগা চক গঠনে 
জ্যোঠিরিন্রনাথেএ রচিত গী। বিশেষের সাধশ্ঠ বা প্রশাবও 
লক্ষা করা যায় ববীপ্রনাথের গাকে। রে মুখচন্দ্ম।? 
( গৌড অনার) চৌতাপ ) ৪ এ পরবাসে ববে কে (1সন্ধু) 

এব সহি 5 জে] ৩রিল্শাখ-রচি 5 ফথাএমে গা তএ 

পরব্ুঙ্গেণ মহিমা ( গৌড মন্রার, চৌতাণ ) ৭ ছে অন্কর- 
য|মা এাহি? (শি ) তননীখ। 

হিন্দী ধ্রুপদ গানের সাগীতিক আদর্শ আিভিকরণ ৪ 

অন্চসরণে বাপাখ গ্নেক লি ব্র্ধস গীত র5নাজে।] এিন্দ্ 
নাগব আব একটি অবদান । তাহার চিত ণাগাবলী 
সেবালে বিশে থা ত তলে গ্রন্থাকারে স রা * ই 
নাই | সব *'ন্বএলিপি গীতা) ১ কাভাশীচরণ মেন 
পকলিঠ বপাস গা * শ্ববটি পা (টি খন) পন পুক্গকে 

জ্োতিপশ্পাথেব অলক গাশ বািশপভাবে হকীশিত 

ঠহযাছে। 

বালা দেশে আবাবখারিক ম্ববশিপিব চদ্াবন ৪ 

১%[র গচশনে জো বিপল্াাখেব দান সঙগাধিক | ১৮৯৭ 
এ%1/ব প্রকাশ * শ্লব পপি শাততমালী? প্র্বে তাহার 

৭ ১৬৮ট গালের বশিপি ( নমো রবান্গনাখেন গানে বৃ 
৯ খ।া ৬৮) «বে কাহাণ সম্পাদন দুহটি সগীত বিষথক 

মাসিক প€ 'বীণাবাপনী (১৮৯৭ ১৮ খ্বা) ৪ সাগত 

প্রঞ্চ1শিপা? (১৯ ১১৭ খ্বা) ০5 তাহার রচিত গাকাধ- 

মা 2 সম্বরলিগ € বিষনবে ভাহাব বিপুল ও সাথক 

€য়ালের সান্মাধগপ। 

জ্ছোরশাবন্্নাখ জাদি পাঙ্মমাজ মন্দরে ১৮৭৪ 

গ্রা্গাদে গণিত সশীঠ শিষ্ঠালাষব সম্পাদকাতা কবেন। 
গুলায গাথন সাত” 'দাখথা ₹* 5 আদশ কলকাতায 

কালী গসনন পিঠে পাঠীযঠ “ভাবত সংগা সমাজ স্থাপন 

(১৮৯৭ খ্রী) ৪ গ্রবমাবধি সম্পাদকষণে তাহাব পরিচালনা 
তাহার কী । তিনি ভাবত স গত মমাজ'-এব ধুখপ &- 

রূপে 'সগীত প্রকাশিকা' মাসকপরের প্রকাশ বতেন, 

এবং পীথকাপ উহাব সন্পাদনা ও করিখাছলেন। 

দ্র খবীন্রনাথ ঠাবুএ। আীবনন্থুতি, গগ্নস্থপপ্রিচয” কলিকাণা 
১৩৫০ বঙ্গাঝ, জনৈক শ্ল্পমেবী, 'বেখাচিবশিরী 
জেোাভিরি্রণাখণ। মানসী, বৈশাখ, ১৩২৭ বঙ্গান্ম , 
বসশ্বকুমাৰ চ্ট্রাপাধ্যায,। জ্ঞোতিবিক্ঈনাথের জীবনস্থি। 
কলিকাতা, ১৩২৬ পঙ্গাঙ্থ ১ মন্মণনাথ ঘোষ, জোতিবিন্ণাথ, 

ভা ১৭? 

জ্যো্বিদ্ভ। 

কলিকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাঝ ১ ব্রজেন্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) 

জো তবিন্দপাথ ঠাকুর, সাহিত্য-সাদক-চিতমালা ৬৮, 
কপিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্া্থ) কানাহ সামন্ত, চিত্রদশন, 
কপিকাতাো, ১৮৮১ শক ১ প্রকুলনুমার দাস, 'রআন্দ্রনাথের 

সণগত রচনার স্থগশাখ জ্যো এপ্রিন্দনাথের গুভাব?) 
ববান্দ্ায়ণ, দ্বিতীয় খণ্ড, কাপকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গান্ম 

সথশীল বায়) জ্যোশিব্রিক্ধণাথ, কপিবাতা, ১৩৭০ 
বসাব্ব। 

দি পণু বনু [পাণাম 

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবিশেখরাচার্যধ মধাযুগের 
মিথিলাবাপী পাতি এবং সাহাতি)কদের মধ্যে বম এবং 

শরগ্থাণীয়। পিভা বীরেখর, পিঠামহ কামেশখ্বর | 
জ্যোরিতরীখ্বব মিথিলার শেষ ম্বার্দীন বুপণ্ত হরিহওসি হ 
দেখের সহাসদ ছিলেন । অন্এব তাভার জীপতৎকাল 

চঙদশ শশান্বীর গ্ুধদার্ব। লোণিতরীশ্ববের র5নাঝপীব 
দণো চব্রেথযোগা হইল সংঙ্কতঠে চিত খুপঙগাগঃ গুহসন 

এব, পিঞ্চলাবক? (কামশান্্ ) মাবু প্রাসীন মোথল ভাখায 
গছ্ে লেখা বর্ণনরজাকরা। আধুনিক আয 
ভাষা] এ সাশিততা মুলাবান এই পুস্তক জ্ঞোরতিবীশ্বরের 

বিচিএ পািত্যেব এ স্গীঞ প্রভৃতি বাভনন কলা৭ বিশক্ষণ 
বুৎ্পওর পরিচারক+। 

ধ জ্যোতিবীশ্রর, বর্ণনবহুকপ, সনীতিবুমার চট্টোপাধ্যায় 

9 ববুষাজী মিশ্র সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯১৭ । 
সৃনুদ'ল মেন 

তাএ ণ্য্ 

জোতিবিস্ঞা গ্রহ নক্ষর প্রতি জ্যোতিচ্ক সধন্থীয় 
বিগ্ঠা। 

সভাতার £থম বিকাশনাল ভইতেই সয় চন্দ্র ও 

গ্রাহাদির গতিবিধি পরম কেভুহলের বিষয় ছিল । ব€ কাপ 
ধাওয়া] পযবেক্ষণের লে তা বিশেষ করিষ! 

রে ৪ চন্দের ম'বতন ও চলাচলের নিঃমাদি আবিষ্কৃত 

ইত থাকে এব কাল গণনার এধোজনে ভাব তিস্ভিতেই 

বি শম্নু দেশে তিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্ধপঞ্জী গণনা-পঞ্তির 
উদ্ভব হয। 

আরিতে সুষম, চন্দ, দৃশ্া গ্রহপঞ্চক ( বুধ, শু মঙ্গল, 

বৃহস্পতি ও শনি ), চন্দ্রপাত বা রাছু এবং তারকাধিগের 
গধনাগমনের নিরম শ্ৰাবিষ্কার, উহ্তাদের ভবিষৎ অবস্থান 

নির্ণষ এবং গ্রহণার্ধি গণন'ই জ্বোতিবিগ্ঠার অগ্ুর্গত ছিন। 

পরে ক্রমে ক্রমে গ্রহাদির অবস্থান ও চলাচলের সঙ্ষে 

ব্ঞ্িগত ৪ দেশগত ভাগ্যের সঙ্বন্ধ আছে খপিয়া অনেকে 

৫৪৭৭ 



জ্যোতিহিষ্ঠা 

কল্পন। করিতে থাকেন, তাহাব ফলেই ফপিত জ্োতিষের 
উৎপত্তি হয়। আদতে গণিত জোতিষ এবং ফাঁপও 

জোতিষ উউয়ই গ্োতখিছ্ঞার অন্তগ*্ ছিপ। বন্মান 

কাণে অবশ্য ভাগাগণনাশাস্্রকে জ্যোতিখিগ্ঠার সীমানার 

বাহিরে পাথা হইধাছে। অপর পক্ষে গ্রহ ৭ তাবকাদির 
দুরত্ব, ওজন, বপ্তবিন্যাস, গঠনপদ্ছতি ইতাদি বিষয়ে গবেষণা 

এই শাস্ত্রের অন্তত হইইখাছে। ফলে এখন পদাখবিগ্যা 

ও জ্যোঠিণিগ্যা] অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত | বস্তনঃ খব্মানে 

তাবকা ও নীহারিকাপুণক্র আ$ট, গুরুতি ও গতি 
নির্ধ ৪ তৎসহ বিশ্বেব উত্পান্ সম্বন্ধে সঠিক জান 
আহরণই জো াতিবিছ্ার প্রধান পক্ষা হহযা দাডাহযাছে। 

ভারতবধে বৈধিক কাল হইন্টে জাটিবিগ্গার চচা 

আরম্ত হয়। তখন মাত্র সুধু ও চনৰ গন্হি পযবেশণ 
করা হইত , শ্র্ধের উন্নরাযণ ও দাক্ষণাষল বিভাগের থাপ। 
খইকাল নিকাপত হইত এব, বসব৭ গণন] কৰা হই ন। 
প্ণিমা ৪ মমাবস্তার দ্বারা বৎসবকে মাসে ভাগ বলা 
হইত। বৈদিক ঝষিগণ শ্গগ্রহণণ্ শিপিবদ্। করিষা 

গিযাছেন। হাহারা চক্খপগকে ১৭ বা ২০টি নঙ্গন নিশাগে 

বিভক্ত কবিষাছলেন। ইষ্টপুধা্ব সনির 
সমরনে সখ ৭ উন্দেব গাতকে তালু করিঝা পগপলী 

রচনার পঙ্ছতি ৭ প্রবতিত হয (বেদাঙ 1570) 

কিশ্ব "খন গ্রহগতি নিণযেব প্রচেষ্টাব কোন উপ্লেখ 
পাল্িযা যাধ না। শ্রীঞুজন্মের পরে অপ্খা ত্হ প্রচ 

চলিত থাকে । এস্বলে উদনিখযোগা মে হ্রীগজ্মের পুবে 
মপা প্রাচা ভূমিতে গ্রহগতত সম্বন্ধীয় জজ নেব বি উন্নাঠ 

হইয়া্চল এব" যেঠেতু এত মময হইতেই এ সকল দেশের 
সহিত ভাবতবধব যোগাযোগ স্থাপি » হয) 2 “রা” মনে 
করা যাইত পারে যে এদেশে গ্রহঠগণিতের যে িশ্রনি 

ঘটয়াছে, তাহার মুল উপাদান এশিরার পশ্চিমা শ হহতে 
আপিন্াাছিল। শবণা এ দেশের ক্ষোোতষিক জ্ঞান পাশ্চ'জ্য 

দেশে জ্ঞান হতে কিছু পৃথক এব কিছু উন্ন "৪ বটে। 
ভাপতীয়্ জাভিথিগ্যার গ্রপ্ঠকে সিচ্ছান্তগ্রপ্ঠ বসে । আধ ১৮ 

(৪৭১ খ্বা? ) কত মাধশহ্টাথ, বঝাহ'মহিবের (৫২৭ গ্রা 1) 

সংকলিত পঞ্চ সিথান্থিক" বন্ধ গুপ (৫৯৮ ত্র ?) ক গব্রান্ান্থুত- 
সিদ্ধান্থু এব* ভাঞ্ধরাচার্ধ (১১৫০ শ্রী? )ক্ 5 গাণতাধাায 
ও গোশাধায় শিদ্ধন্ত গ্রন্থের শ্রে্& নদর্শন। এ সকল 
অপেক্ষাও প্রাণ ৪ পূর্ণাঙ্গ গ্রস্থ হইল, অঙ্ঞা হনামা 
জ্োোতিপির (বা মবদানিব ) কৃত স্বসিধান্থ। এই সকল 
গ্রন্থে রবি, চন্দ্র প্রভৃতির আবর্উনকাল, গ্রহগণের পাত ও 

মন্দোচ্চের অবস্থান ও গতি, মধ্য গ্রহ হহতে স্পঞ£& গ্রহ 

আনয়ন, শুধগ্রহণ ও চন্দগ্রহণ গণনা, উদয়াস্ত গণণা, প্রভৃতি 

১৩০৩ 

৫ ৭৮ 

জ্যোতিবিষ্থা 

আধুনিক জ্যোতিবিগ্যার সকল বিষয়ই পাওয়া যায়। অবশ্য 
সূর্ধই যে মৌরজগতের কেন্দ্র এ কথা তাহা! নির্ণয় করিতে 
পারেন শাহ । পাশ্চান্া দেশে ক্লাউদ্দিয়ম টলেমি 
( আশ্রমানিক খ্রীষ্টায় ২য শতাধী) কর্তৃক প্রচারিত তৃ- 
কেন্দ্রিক যতবাদই এই সকল সিদ্ধাপ্তগ্রন্থে৭৪ তিন্ত্বি। 

খ্রীষ্টপূধ ৪২৪১ অন্দে মিশবীযগণ ৩৬৫ দিনের এক 

বধপঞ্ী রচনা করেন, ভাহাজে প্রতি মাসে ৩০ দিন ঠিসাবে 
১২ মাস এবং ভাহার পণে ৫টি অতিিন্ত দিন ছিশি। 

২০০০ খ্রীষ্টপধাবেব পুবেহ বাবিলনীয়রা ৩৬৭ দিনের 
এক বৎসরের পাবকপ্রন] করিখাছিল। পরে অবশ্য সৌর- 
চাপ্র ভিদুঠে ১২ চা মাসে এব মাঝে মাঝে একটি 
অধিক চাখ্মাধ ধরি বসব গণনা আর হধ। খর্তমাণে 

যে সপাহ ৪ বাব গণনার চলন মাচ্ছে তাহা বাধিশনীযগণ 
বর্তৃদ উদ্ভাবিত হয । রবিশাগকে ১১টি রাশিতে বিভ্্ 
করবা এপ মাহাদের পাক পুথক নাম দেখ্যার কতিতের 
আাথক।ী ব্যাবননীয, ৮১০ ক & খিশবায়গণের মক লেহা। 

ধ্যাপলনীণগণ ম্বাণদ আ্ম্বাব করবেন ফে ০৮ বহর ১৩ 

বা ১১ দিন পর পব শ ৭ চপ গ্ুঠণের পুণবা্া কব খট। 

২৫০০ খ্রীগ্পণা,দব ঠৈলিক পাস্তে পুল, শক মঙ্গল) বুহষ্পাাতি 
প্র শলি এত পক্চগ্রহ সনোগেব জাখখ পাখনা যায, 

২০১৭ খ্রাুপলাচদণ ২৭ চয্ুনাক হবে ঠাস 5 ৬ 

প্রকাব এক » ছোগ খটসাহিশ। 

হওডবোপে ১৮৭৭ খ্বাগান্দের পরবে যে নবা বিজ্ঞান ঘুগেখ 

আবভাব হখ, শাহাপ পর হচতেহে গো বিদ্যার এ পাই হ 

উন্নত হইত১ থাকে । পিকোশাদস কোশপাপিকাধ (১৪৭৩- 

১৫৮০৩ খ্রা) সৌবকোশক মতবাদের পাঠ] করেন ৪ 
পৃর্ণিবী যে মৌব্ম পুলের একটি গ্রহমা এব উহার ঘর্ণন 
€ স্ধ পণ্িক্মা অছে তাহা প্রচাণ করেন । প্ুাখবার 
£ভ থুননের কথ ভারববে আঘবি৩০ অনেক পুরে অবশ্য 

বাশয়াছুশেন, কত্ধ চাহার বিশ্ব পরিকমনা ছিপ ভূ 
কেন্দ্রিক । মোহান কেপলর (১৫৭১-১৮৩৭ গ্রাী) গ্রহ- 

কক্ষের গ্রকত রূপ অর্থাত উপপুশীর কক্ষ আপিঙ্কার করিয়া 

আখুনিক জ্যোিপিগ্ঠাব [ভাগ প্বাপন করেন। পরে 
অণশ্য আইছ্যাক শিউঢন (১৬৭২-১৭২৭ গ্ী) ১৬৮৭ 

খ্রীষ্টাব্দে ধিখাত "প্রান্সপিষা গ্রন্থে গ্রহগতিবর প্রক্ত কারণ 
অর্থ/২ৎ “অতিকধ আবিষ্কাণ করিয়া জ্যোতিবিগ্ঠার 
অগ্রগতিপ্ন পথ হ্থগয করিয়া দেশ। তাহার শিল্ীন্ত 
প্রয়োগ করিরা জে1শদ্ধগ্রণের গতি ও স্থিতি সম্বন্ধীয় প্রা 
সকপ সমন্তাএরহ বর্তমানে লমাধান হইয়া গিয়াছে । 

আগ্নমানিক ১৬০৮ গ্রাাবঝে দৃরবীক্ষণ যন্ব আবিষ্কৃত 
হয়। ইহার পর এবং গালিলেও ( ১৫৬৪-১৬৪২ শী )-এব 



জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় 

গবেষণার ফলে জোতিবিষ্যা চর্চায় এক নব দিগস্থ 
উগ্মোচিত হয়। বঙয়ানে আবার খালী বিশ্রেষণের থাবা 
জোতিষ্কগণের যৌপবপ্ত, তাপমার্া, গতি, বয়ংবরম, দু 
প্রভৃতি অতি সহজেই পিপ্পিত হইতেছে । এইভাবে 
জোতিষ্ষগণের জন্ম মার ইতিহাস ও ক্রঙ্গাণ্ডের প্রকৃত 
খ্বরূপ বর্তমানে জোতিপিদ্গণের প্রাণ মশ্রিগত | আরিভট? 
£কোপানিকাম', গাশিপেও) খনন?) বিগাহমিহির? 
প্রভৃতি ত্র 
দ্র সমরেঞ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস) ১ম-২য় খণ্ড) 
কলিকাতা, ১৯৫৫, ১৯৫৮) 17. 91১০17001]01003, 

(16101 4১510701779, 1.070017, 1934. 

নির্ধলচন্দ 1'হিা 

জ্যোতিষ্য়ী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৪৫ খ্রী) পিশার 

নাম ছারকানাণ গঙ্গোপাধায় € মাহার নাম কাদনিনী 

গঙ্গোপাধাগ । লোর্মিয়ী দেবী ম্বন্তণ এখ জাতায় 

আন্দোলনের অল্হম নেনী ছিলেন। 
৬০৮ পাশ কাবিবাণ পর হিলি বেখুন সম্বল এবং 

'অনাতা বালিকা বিদ্যালদের অপান্মাপে কাজ কন্ন। 
১৯৩৭ থাষ্টান্দে কপিকাঠা কণঠোসেবু বিশেষ অধিবেশনে 

ভিনি প্লেচ্ঞাসেবিকা বাহিনী পরিচালন] করিয়াছিলেন । 

১৯৩০ এপৃং থাটানে কশগ্রুমেব আইন 'অমানা ১৯৩২ 

আ্ালনে মম শগহণ ক্যা তিনি কারালগ্দ। হন। 

১৪৩৩-৩৫ গ্রাঞান্দে তিনি কলিকা ঠা কপৌোরেশনের 

কাউশ্সিলর ছিলেন ১৪৭৫ শ্রীগ্গান্দেব ২২ নেব ছাত্র" 
শোভাখা তাক পুশিশের গুলিঠে নিই বামেখর বন্দো। 

পাধাধের এবানগমতলর পুবোভাগে ছিলেন এব সেখানে 
মিলিটারি াকেব ধাকায় আহত হইয়া অঙ্গ সমথের মধ্যে 
মুভা বরণ করেন। 

ত্র কমলা দাশগুপ, ব্বাধীনতী-স- গ্রামে বাশার নারী, 
কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাঝ | 

[হত 

বম০1 দাশও 2 

জ্যোতিষ প্রাচীন ভাএতীয় ক্বোতিষশান্ধে 'জো।তিথ' 
শব্জটি 'অতান্ক ব্যাপক অরে বাবহাও হইত | “জ্গোতিবিছা।' 

বা 'আই্রনমি* প্রাচীন কালে গণিত জ্যোতি নামে 
জোতিষশাস্ত্রের একটি শাখা হিসাবে পপিগণিত হইত । 
জেোতিধশান্ধের অপর দুইটি স্ব্গ-- "সংহিতা? ও “চ্োবা' 
-একজ্রে ফলিত জোতিষধ? নামে পরিচিত | জ্যোভিক্ক- 

গণের গতি ও অবস্থাণ প্রভৃতির দ্বারা মানবজীবনের 

প্রভাব) ঘ. গুহ 5পি (অনবূপ গ্রহের প্রভাব, 

জ্যোতিষ 

শুভান্বভ ফলেন গণনাই ফশিওঙ জ্যোতিসের বিষয় | 
বওমান কালে 'জেোোধ। বলিতে আমর] সাধারণতঃ এই 

8৪ জ্যোতিষ? বা শআইপজি'কেই বুঝাইয়া থাকি । 
হংসংহিতায় বরাহিখিহিব যে সকল বিষয়ের উল্লেখ 

চর তাহ] হইতে সহি হার বিস্তার সন্রন্ধে সহজেই 

ধারণা করা যায়: ১, চেোাতিবিছ : ক, এবি, সোম। 

রা, মঙ্গল, বুধ, বুহম্পর্ি, সণ, শশি, ধুমকেত, অগস্থা 
সপপিব চার? বা রাশি-সঞচরণ।? হেড শুভাঙ্ঘভ ফপগণনা 
থ. কু বিভাগ (ভাবর্ব্নকে পয় ভাগ করিয়া এক 
এক আগে যে যে নক্ষঙ্জের আবধিপহায তাহার বর্ণনা) 

গ, নঙ্গনবাভ (শিশ্ন ভিন্ন বুল্ির পর বিশিন্ন শক 
515 271৭ 

বা গ্রহ মমাগমের ধল) ৮. গ্রঠব্বকল ( যাভা তিতা 

পুদন হয়) ৮. গ্রহশঙ্াটক 1 চক ধু শঙ্গাঞ্ঠীক বা 

পাণিফল - কোণ প্রচ্াতি আকারে গুহস্মাগম হইবার 
ফল ) ছ. শগ্তজাতক (গ্রহের অবস্ধানাবিব্চনা করিয়া 
াবী শন? অবস্থা নিণয 01 

২, আবহুব্ছ্ধা।: ক. 

বোঠিলীযোগ,। খালছো 

গশণ] খ. সচ্যোবষ্টগ্ষণ 

পরিবেশ) ইন্দধত:, 

ধণি, লিঘাত লক্ষণ । 

৩, উদছ্দবিদ্য। 2 ক. কুশ্রমশহাধায় (ফল ও লশার 
পি লক্ষা করিয়া ভাবী শল্গাদিব গণনা ) 
1. বক্সানুবেদ ( বুশ বোগ চিকিৎসা) 

১. প্রাণাবছা 2 কত গেনরকুবকুগ্গ? 
'অজ-গজ-লক্ষণ। |; ক. 

থ, ৬কাগল (জমির শিল্পে কোখায় জপ আছে 

ভাহাব নিণগ )1 ৬০ 'আমুবেদ ; ক কাশপিক 

বাবাজীকরণ খ. গন্কযুণ্ত (শন্ধববাকরণ ) গ. পু" স্পা 

সমাযোগ | ৭. বাধ বাশ্ল্িবিদ্কা : ক গুভাদি নি্মী 

খ. প্রাসাণ লক্ষণ গ. খঙ্জপেপ ( প্রলেশকে বব দুী- 
করণ ) খ প্রত্মাপক্ষণ ৬, প্রুতিমাব কাছেও নিশিত্ত 
বণস, প্রবেশ 5. গ্রতিমা প্রতিটা ও স্কাপনা । ৮. বাজ- 

বাণহার : ক, পুষাসানাবধান বা পুষ্বাতিষেক খ* পট বা 

চটি পক্ষণ গ. খরা ঘ. চাযর, ছত্্। বকচ্ছেদ, শ্যাস্ন 

লঙ্গণ উ. দীপ ও দন্থুকাষ্ঠ পক্ষণ চ বস্ত্র থা হীরক, 
মুক্তা, পঞ্পবাগ, মরকত পরীক্ষা ই, ইন্ধবজসম্দহ 

(উন্দর্বজ বোপণ ) জ. নীবাজন বিধি ( যুদ্বযাতাপ পৃবে 
রাজকুত্য )। ৯. বাশিজা £ ক. ড্বানিশ্চয় (গুহ ৬ রাশ 

অনুসারে জ্বাধির শৃলভতা দিয়) খ. অথকাও 

ধারণা, প্রবর্ধণ। 

মাষাটীযোগণঙাবী বা 
গ সন্ধা, শিগ্দাত, উদ্ধা, 

গন্ধপণগর) পাতন্থ রী এজ বা আবে 

গভলন্দণ, 

অপস্থা 

ধু াগ- 
৫, ভউর্বি ভূকম্পলক্ষণ 
পু % 
খ [০ 

৫৭৪ 
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(গ্রহস্থিতি অনুসারে দ্রব্যাদির ভাবী মুলা নির্ণয 
গ, শশ্তজাতক | ১০, অঙ্গবিচ্থা। : ক, প্রশ্ন গণনা খ পিটক 

বা বণপক্ষণ গ পুরুষ, পঞ্চমহাপুকষ ৭5 কন্যাব লক্ষণ 
( অর্থাৎ সামুদ্রিক । ১১. শাকুন শাদ্ব (পশু পক্ষাদির 
চেটটিত বা প্রধান দ্বাণা শুশাশুভ গণণা) ক. খগ্ধন দর্শন 
থ. শকুন শব্দ গ. শ্বা, শিবা, মুগ, গো, অশ্ব, হস্তী, বাযল- 
চেষ্টি ত ৭ শব্ধ । ১২. বিবিধ ক, মম চিএক( সংহিতায় 
কথিত ফলসমূহের পুনরাবৃন্ধি) খ. উৎপাত পক্ষণ 
(প্রকৃতির বৈপরীত্য লক্ষণ ) গ. পাকাধ্যার (কতপিনে 
কোন্ ফল ঘটে )। ১৩. মুহ্ধত বিচার . ক, নক্ষানূতথি 
করণ গুণ খ. বিবাহ শিণথ গ, বিবাহ পঢল। 
১৪. জাতক : ক. রাশি প্রবিভাগ খ. নক্ষত্র জাতক, 
গ. গ্রহগোচব। 

উপারলিখিত ১০৮ 'ধাযে বুহৎ্সহি পা ধিভ | 
টপরি-উপ বর্ণন। বিচাব কিসে) শদোতঠিব সহি শকে 
প্রধানতঃ টু ভাগে ভাগ করা যাইতে পাবে_ এক ভাগ 

প্রাকৃতিক বিববণের (ফিজিওগ্রাধি ) পরা পৃন্ত ( গহ- 
নক্ষত্রেণ সহিত এই বিভাগের আলোচা বস্তব সম্পর্ক 
নাহ )১ অপর বিভাগে গ্রই-নক্ষত্র সন্পকিত ফলাঞ্ণ 
বিচার আছে । হ£থম বিভাগের কমশহ বিলোপ দছিতীয 

বিভাগের ক্রমশঃ শিস্তার দেখা যায়। দ্িভীয বিভাগকে 
আবাএ ভুহ টপশাথায ভাগ করা যায়: ১, মুত এ 

৯, বাশ্যারত গ্রহগোচর | কালকমে গ্রহগো্্ণ ফল 

হোরা শান বাদ্রাকের সঙ্গীত হঠযাছিশ। 

যে শাথাথ জন্ম যারাাববাহাদি কার্যে লগ্ন এ 

গ্রহাবন্থানজনত ভাস ত যল বিবেচি5 তয় উহ্ঠাব নাম 

“ভোর”, বিকপ্ন “মঙ্গপিণিশ্তখঃ | ঠোরা? শাখার কথেকুটি 

উপশাখা আছে, যথা “লাক, প্রশ্ন, চেষ্টা? 

বরাহ বৃহজ্ঞাতধকে হোরা শব্ধ সন্বান্ধা লিখিখাছেন, 
“অঠোণাত্র শব্দের পধাপর বণ লোপপাহয়া বিকল্পে 'চোরা, 

হইযাছে | মেষাদি দ্বর্দশ পণপরাশি অহ্োরাজজ আশ্রয 

করিয়া থাকে বলিয়া হারা? নাম | এই “চোরা? শান 

দ্বার। শুভাশুভ কর্মের ভোগ সম্পর্কে জানা যায । হোরা, 

শব্দের অন্য অর্থ বাশির অর্ধ « লগ্রের অর্ব। হোরা,। 
শান্ত্ের অন্তর্গত 'জান্ক' গণনাকে প্রধান তিন ভাগে 
ভাগ কবা যায়: ১. গ্রহগোচর খা গোদরদল ২, অষ্টণগ 

গণনা এবং ৩. দশাফল গণনা 

গোচরফল বিচারকালে “জাতকের (অর্থাৎ জাত 

ব্যক্তির) জন্মকাপে যে বাশি বা গৃহে চন্দ্র মবস্থিত থাকে, 
সেই রাশি বা গুহেব নামকে জন্মরাশি বলে। গোচবক্গল 
গণনায় জন্মরাশি হইতে গ্রহগণের অবস্থান ( অর্থাৎ এক 

গ্রিন | 
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গুভ তা।গ করিয়া অন্য গৃহে গমন) বিচার করিয়া 
শুভাশুভ ধ্ল নির্ণয করা হয়। 

অগ্টপগ গণনাতে সপ গ্রহ ৪ পগ্ন আবমাক | জন্মকালে 

যেরাশির উদয় হয, শাহ জগ্মলখ্ু | এই ন্মষ্টুৰ (অথাৎ সপ 

গ্রহ 9 লগ্নে) মঙ্ঈবগ আছে | রবি লরি অপব সপের 
অগ্টুব্গ, চন্দ ধরিযা অপর সপ্পেব ষ্পগ, এইকপ অষ্টবিধ 

'ষ্টবগ মাছে । উদাহরণ হ্বকপ, রুপির "অষ্টুবর্গ কবিন্ে 
হইলে, জন্মকালে ববি যে গৃহে খা বানি থকে সেই গুহ 

এব+ উহা হইতে ১১:৪১ ৭১ ৮১ ৯, ১০১ ১১ গুহে এবি 

শুশফপ দান করিবে । থহবপ সপগুহ ৪ পগ্নেব অষ্টবগ 

নিংযি করিতে খাদশ বাশির কোনন কোন ৪ বাশিতে ৪ বা 

ততোধিক রেখ পণ্ডবে, কোন ৭ কোন রাবিতে পড়িবে 
ন।। ণেগ্রর গঙগুবগ সেহ গৃহ ও বা অখধক বেখাখুক 

প্াশিতে শশধশ প্রদান কপে। গোচবফপ অপেক্ষা 

অষ্টবগ ধশ গণন।৭ পঙ্ছ লিগার করিতে হখ। 

দশা,ল গণনা ৪ কোনা পিচাবে তানাকব লন্মপলিরকা 

বা কোল (যাভ।তে কোষ্ঠ বা বানগ.ণণ গৃহ গলিত 
থাকে ) বটনাম ব*্গাণন দশা শপ ন্চালঠ (41শি শ্বান 

পাহথ। থাকে । কোন হু ক খকাপণ বান বশাগ ভোগ 

করে, মেহ টি বে মত্ত আছ 1 যে এত জালের 

পম গা পা না] সীমা ১২৭ লাগল (কেছন মত) 

ধবিথ। গ্রগণেল ₹হাগা কাশ বিশাণ রব] হখ, শাহাক 

বিশোখরী দশালিশাগ +০11 গ্রোশণী দশাবিহা?গ 
মানবের পল্ম আন ১৮ বহর পবা হম | এহকপ 

দ"বিশাগণক শার্গতিপস দশাঠকিত গুদ সব আগোতবী 

1াত্চার বাতির তোশ বি [কির শাত। 
গশচীন কালে নাশাবধ পশাাবিচার ৮1৭ ছিল শপ 
াঠাব জাঙক পঞ্ঘট৮তত ছাদশ গবাপ দশাব জন্পখ 

কাঁবধাছেন। বু পাধাশণী' গ্রান্ত 5২ শ্ুঠার দ৪শার 
উনেখ আছে । এন বালব মধো কোনও কোনও দশা 

গণলায বা কে ভব স্থান আছে, কোথাদ বা নাহ | কোন 

গ্রহেব দশাম জন্ম তাহা জন্মনঙ্ষগাহ মর্থাজ চন্দ্রা হ নক্ষা্ 

ঘারা নিণীত ঠখ। জন্মপশা  শণী * হহলে ছন্সসমমে টঞ 
দশাকালের ক ১ বধ্সর গত হইখাছে এব কংঙ সমধ মবশি৪ 

আছে তাহা নিরূপণ করিতে হব। জন্মপশার ডোগকাণ 

অতীত হইলে পরব শী গ্রহের দশাকাল মাবল্গ হয়। 
কালবিশাগে ভাৰতীয় জ্োকঙ্ে দণু-পপাদি শব 

বাবহত হয। ৬০ দে অহোবাত বা খণ্টা। রাশির 
উদষের নাম লগ্ন । উদয় পৰণের অর্থাৎ চক্রবালের পুর 

বিন্ুৰ সহিত যখন যে বাশির সংযোগ হথ, ৩খন সেই 
রাশিকে লগ্ন আখ্যা দেয়া হয়। প্রত্যেক বাশি ৩০ 

নে ণ কচি 

৫৮০৩ 
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অ.শে বিভক্ষ। অহ্োরাহের মধো দাশ বাশিণ উদয় 
৪ অপ্ত হখ। এক বৎসরে 21 দাশ বাশ অতিক্রম 

করিয়া থাকে । চন্দ এক এক পাশিনে ১1০ সণ্মা ঢু 

দিন, মঙ্গল এক বাশিতে ১ বখসর, বুধ এক বাহিতে ১৮ 

পিন, ধুহষ্পর্তি এক বাশিকে ১ বহসব, শপ, এক রাশিতে 
২৮ দিণ, শনি এক রাশিতে ১1০ বহপ, বাথ এক বাশি 
১২ বইনর, কেতি পাব সপ্পমগ বলিখা টার? তোগকাপ 

১1০ খংমব ধর হয়। লগ য়ে কাশ পদ্ন্থ এক রাশি 

ভোগ কবে, সেই কালের পাম সৌগুমাস | অমাবল্তা 
ভষতে পুশিমা পয চন্দের মে গোলটি কলা অর্থাৎ মোডশ 
ভাগ তাহাহ ১৬ট টিথি শামে করিত হইয়াথাকে। শরা 
প্রতিপদ তত মাধ পণ চান্মাস। এক সংক্রান্তি 

হইত আপব সক পথন্ধ সৌব্গাস। ৩০ দিনে এক 
এক সারণ আস পঙ্ম তব আপন হইতে পুনঃ শঙ্গতের 

উঠতকাশকে নাঙ্গরিক দিন হবু ঠিশ নাল্গানক পিনে 

এক এক শানধিক মাস গণ হন। খাথ হ5ঠ আফা, 

এষ্ট ছখ খাপ দ্বাধশ এব শ্রাবন হততহ পোষ পঃশ্থ ছণ্ 
মাপ দক্ষিশায়শ 1 ৬৮০ দিনে সাব্নন্ধ , ৩৪৫ গিন, ১৫ 

৭৭ ৩১ প্ল ৩১ পিশীল হম শঞ্চপণে হক এক সোব বধ 
ইয়। লনবাতিকে ( অর্থাত প্হ্াশতিক ) নেন ভাগে 
বিশব কারন 21511 দশ এক ভাগকে দেগান বন ও 
৯ ভাগ ববিতশ একি হক ভাগাকি নবমা শ বা শবাশ 
প17ল্ সত শএাগ ক লিশল্ «ন্ট এক শাগীলক দাপশা শা লতা) 

এব 5০ শাশ কাবলে একি এক আাপিকি 1৫ শা শ বে। 

জথ্াপাত] ৯ খে "ক্র আঅব্ছান ববে “একে 

জগ্ম নমর পাপ | হে নল মাহ ব ছগ্খা, তসঠ লক্ষ হকে 
হার জএল্গাডীক বাল | জিলা জশ্স সন ক হইতে 

নন করনাটী, ১৬শ নন সাখা*+ শাডা,১৮শ নক্গৰ 

সমুধথ লাডী, ২৩৭ শঙ্গতাবনাশ নাভী এব এ৫শ নত ক 

মানস পাী বলে। ইহা ইহতে জনকের ভাগধব্চার 

পীত মাছ । 
কন, হোবা, দেক্ান, শবা শ) থালশী এ, দ তিশাশ 

--এই ছুখটিকে পহনা যডবশ। পেত কাশী আগা 

পাচটি সম্পর্কে পুদই বণন। দেক্খা হইয়া | শন 

বলিতে বাশিচঞব একটি বাশি শিশাগ, গৃহ খা হান 
বুঝা । প্রন্োক ম্মেধের অধিপতি গ্রহলে ক্ষদাধিপতি বা 
ক্ষেতাধিপ বলে । সি রাশি বা ক্ষেত্র রবির, কর্কট চন্দেব, 

পুশ্চিক ও মেয মঙ্গলেপ, মিথুন ৪ কন্যা বুধেব, ধ্গঃ ও মীন 
বুহল্পরিির, তুপা ৭ বুধ শুঞ্রেব, মকর দ কু শশিব কের 
বলিষা খশিহ| কেহ কেহ কণ্াবাশিকে বুধ ও পা _ 
উভয়ের ক্ষেঅ বতিখা থাকেন। অথব জ্যোতিষে জাতক 

(ক 

ঙ্ 

১০৪ 

ঝা, গঙ্গানাণ 

গণনা হুক্পাত দেখা নাশ, মেই সমন্ধে ৭ মহ 

মুগে সপুগুহের স্টনেথ দেখ মান, পলাভ ৭ বৃতং সং 
গহগোচব গণনায প্রা কেহুব ফন বণনা কবিষধাতন 
শীল সময হইতে দশা গণনপাঘ বা কেডুণ তা 

বিশ্াম সরা হয় । বিচারে, গেগাধিন বা শেফপিত, ভোবা- 
পর্১, দেক্সানপািনবাশপার্তত সাদি *পটি দিতি বাশ, 
পতির অবস্থান দ বলার্ল ছারা লাগল নিলি পা হয। 

জাঞকেণ জীবনের স্মভাপ্ ৪ থল গণশাব 2র্িণার জন্য 
লণ্ম হতে দাদশ বাশিতঠে ছাদশভাপ কদলা কণা ঠন। 

প্র তই দ্বাদশ্টি বাশি (বান্দেদ ব গ্রহ বাস্থান বা 
পক্ষ বা ভবন ) মথাতমে তি, বন, শালা) দাশ, ল্ধধ ও 

ম্বথ, পুর ৪ বিদ্যা, শরণ ৪ লোগ, জাগা ৪ বাণ্জা, মুন 
৭ আশু, ধর্ঘভাগ। ও পিতা, কররশ ৪ পিহা, আয় এ 
লাভ “প' বাষের ক্ষের বিল গচিদ।। 

এ৭ «কু পানি এক একি 5 
সেই রাশ সেই 

হানে আশবিশেদকে সর 
পুবির বুঙ্গস্থান মেস, স্ুউদ্চ ও 

চন্দের তঙ্ষহান বুধ, স্ব ন্ট ১ ইত ৩ 
হণ মন) আআ উচ্চ ১ হ 

গান কতা, 

হঙ্গগান কুকিট, 

শান ১, 

০ 

$ 

51”ছল 

উস ১ সম”, বুহস্পতব 
-ট০৮ ১ 7 ৫ রওঞ্া  স্টিা গুণ বৃক্ষ 

০১ হইতে খণ মাশ। 9 

হইত ২০ আশ। 
শিব উকস্থান 

চা সকল বাশ্র 
ণৃছেব শটচন্কান_ এব এ সকপ 

গশক' 

শ্ স্লি 
না চি - 

রাশ এ সকল 
কপ বাশির নন্কপ মণ * গুলি প্ললীচা শ। 

সপ্ন 

বা, এাঙ্গানাথ (১৮৭১ ১২৪৬ 

পান* গঙ্গাশাথু বা] ১৭১ 
শহতুর "্্মগ্রহণ কবেল। 

১৮০৬ খীষ্টাক্চে «শট্রান্স পাশ করিম তিনি বালাণসীব 
কুইন্স কলেজে ভি হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ে 

একাদশ স্কান দশ কাবযা ইণ্টারমিডিম্টে পাশ কবেন 
(১৮৮৮ খী)। ইহার পরব নি সব্কারি বুন্তি পাভ 

নু থা এলাহাবাদ শিশখ্াবচ্ঞাপয হইতে আাতক এবং 

সা*কোলব উপাধি গ্রহণ করেন। গঞ্গানা। ১৮৯৩ 

থা্টাবে দারভাঙ্গা বাদ লাইক্রুবতে যোগদান করবেন। 

কহ কানে নিধুন্ত থাকাব সময়ে তিন দছশন এবং 
সুভ সাহতো গবেষণা] করেন তখন তিনি সংস্কৃত 

দশন গ্রন্থের ইংবেজী অগ্বাদ করিয়া খ্যাতি অজন 

ভি, 2 সশ্বৃতে 
খা খিহাততপ দারভাঙ্গা 

৫৮১ 



ঝাঁউ 

করেন। ১৯০২ খ্রীষ্াবধে তিনি এপাহাবাদে মার সেন্টাল 
কলেজে সংস্কত সাহিত্যের অধ্যাপনার কালে নু হন। 
১৯০১ গ্রাবে গঙ্গানাখ প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে যোগদান 
কবেন। ১৯০৫ খ্রাষ্টাবে তিনি এপাহাবাদ বিশ্বাপন্াপখের 
ফেলোশিপ পান এবং কণা বিভাগের সাম্যকপে বিবেচিত 
ইনণ। ১৯০৭ খ্রীষ্টাঝে তিনি 'ইগ্ডিখান থট" নামক একটি 
ব্রেমাসিকের সম্পাপনার ভার গ্রহণ কবেন। ১৯০৯ 
শরষ্টাবে [নি ডুবেট উপাধতে ভুষিত হন। ১৯১৮ 
গ্রা্ভাফে তিনি বারাণশীতে সন্বতঠ কলেজেব অধাপণার 
কাঞ্জ গ্রহণ কখেন। এশ।হাবাধ খিশ্ববিদ্যাশর হাহাকে ডতব 
অফ ল' (১৯২৫ শ্রী) এব কাশা বিশ্বপিগ্ঠাপয় “ডর অফ 
পিটাবেচাঃ | ১৯৩৩ খ্রী 1উপাধি দ্বার সম্মানিত কবেন। 

১৯২৩ হই৩ ১৯৩১ শ্রীষ্রান্ম পথ গঙ্গাণাথ এমান্বয়ে তিন 

বার এলাহাবা। বিশ্বতবগ্ঠাপয়ের উপাচাধ শিবাচিত হন। 

১৯৪১ গ্রষ্টাকে তিনি ব্রিটিশ আকাডেমির সাশ্তা হইযা- 
ছিলেন । ১৯৭১ খ্ীষ্টাবেব নভেম্বর মাসে তাহাব মুহা হয) 

কাহার রচিত পুস্ককবন্পীব মধ্ধো জৈমিনিব মীমাসা- 
শ্বেব অনবাদ এব 171010591701541 19856111170, 

51077104010 21741 1015 45071” 101 1155 (01710 ০ 

016 00%)0) ও ড০৫777%4 1205710591719 উদ্দেখবোগ। । 

তা “বৰ সেশংপু 

ঝাউ গ€ন্সজা্ীয় উদ্দিদ। বঙ্গ দেশেব দ-াউুষি, পদাতট, 
শবন্দবণন প্রভৃতি অঞ্চলে তামাবিমকিশিদ গোছের 
( 81011-7700905500590 ) শশামারিবস ,গণগুক 
( 361705-1010 311৭) ছুই প্ুজাতিব ঝাউ গাছ দেখ। 

যায় -বশপাট ৪ লাল ঝাট। বিশ্গনসম্মত নাম 
যশাক্তমে শামাবিক্স গাল্িকা (14110715হ11106) এ 

তামারিকলস িদ্হক। (01016 )। বনক্াউ উতলিঙ্গ 

গাছ । ইঠার কাণ্ড ও শাখা বাদামী হা৬র, পাতা সক ৪ 

সচাগ্র, শাদা বা লাল ফুলগ্রশি গ্রচ্ছাকারে ফোটে, ফল 
তিন কোনা, কাণ্ডে স্চিত আঠার ভেষজ মৃল্য আছে। 
লাপ ঝাউ এবস্বী ৪ পুরুন গাছ পরস্পর পৃথক । হাব 
কাণ্ড লাল, পাও গোপাকার, ফুপ পাপ বা বেগুনি, 
কাত সঞ্চিত সাদা তিন ও মিষ্ট স্বাধসুজ | 

বিলাতি ঝাউ (কাহুমাবিনা এবুইসেঠিফোলিধা 
(025%/211716. 0141১601/9174 ) সমুদ্রতীপে জন্মায় । ইহার 

আদি জন্মভূমি মগেশিয়া ও গোত্র কান্রয়ারিনিঈ | 
দ্র কাপীপদ বিশ্বান ও এককডি ঘোষ, ভারতীয় 
বণৌষধি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫০। 

গোপালচগ্ছ্র ভট্টাচার্য 

বাজি 

বঁঁজি জজ বীক্ৎ্জাতীয় বা শাগুলাজাতীয উদ্ছিদ। 
জপমএ বা ভামমান অবস্থায় পুদিণী, বিশ গ্র্তি জলাশযে 
জন্মায়। ইহাদেখ কোন৭ কোন টি মুশ পাই, কাহারও 
বা শব্ধ মুলটি কেখন উদ্ছিদকে মাটির সহি 5 আটকাইউযা 
বাখে। ইহাদের অনেকে সারা দেহ দিয়া জল হইতে 

খাছ শোষণ করে, অনেকে আবার পতঙ্গ?ক। নিম়ুপিখিত 
ঝ।জিগুপি বাণশপা দেশেব জলাশয়ে প্রারই দেখা যায়: 
১. কারা শ্যাওশাজা তীয় অপুষ্পণক উদ্চিদ | হই] কারাসিঈ 
গোতেব ( ঢএ01115-01) 0০৫4০) অন্তগঠত। কাণ| 

পুরাঙণ নলাশয়ে জন্মায় । হহার প্রীত মুশ নাই, মূলের 

ন্থাষ রাইজখেড দার জপাশখেখ মাটঠৈ ইহা আঢকাইযা 

থকে । ভহাপ পর্ণ নাহ । শাখাধিগ্াল আবতের গ্ঠায়। 
২, হিলা তেটিপিল। শা (11001111৫96 00111416, ) : 

হিতোকারিঞালিঈগ গোবের (71011 -1750100174110- 

০০7০ ) অন্ন অমর একবীন্পতী বীকুহ। ভহার 

পথ ঘন সবুজ, সুর “মরণ, প্বিস্তাস আবত্খ ম্বাষ এব" 
শাখ] ক্ষাণ « কোনা । ৩. নেবাতহোটিলন দেমেসম 

(0672191911911161 06৮10 941) ) সেবাশোণিন্াসিঙ্গ 

গোরের ( ৭1)115-050100011151186৬৭6) মগ4 

জলমখদ্ববীজপতা বীর হ। হাব মণ নাভ) পর শ0 ম'শে 

খট়িত, পৎ্বিগ্তাস মানা শব ভাখ এব শা! ক্ষীণ ও 
ভন্গুণ। ৭ আনঃদাশানাা (ভাপবাশাসা (4101074171৫ 

€65:0161056) * ব| মালাক্ষা বাতি দোমেবাসিত গাবের 

(7910115-1)177১0070০৭০) অ+ $ন্দি ভাসমান ছিবীজ্প ধী 

পন্গিঠক উহ্চিগ | কশিচা গা সমাটে শবণ হ্রদ ণলাকায় 
হত] (দখা যাথ। তাপ পঞ্যা বুকের উপরে কণকশুলি 
শাখা ও পাচনগ্রগি আছে) কোন প৩৮ পরতে পর 

বসিশে পবধ্পকটি মধাশিরার নিকটে কবজার এ গবন্থা হইয। 

যায ও আবগ পনঙ্গের মু'্দেহেব সমু পান এ শোষণের 

পরধলকটি আবাব খোলে। ৫, ডত্িকুশারিয়া (001- 
01911) পেগ্রিপুশাশিয়াসিঈ গোবর ([0011১- 
[.0181110011115006 ) অন থিধীজপত্রী, মুনহীন, 

ভামমান, পওঙ্গ $ক বীক্ুৎ। বু খণ্ডে বিভক্ত যৌগ পন্ধে€ 
কোন9 কোনও অংশ পঙঙ ধরিবাখ জন্ত থপি বা 
ব্লাডাপ্?- এর আকার ধারণ করে খলিযা হহাদের 'ব্রাডার 
ওয়াট” বলে । থলির মুখে একটি দ্বার ৪ কতকগুপি শুয়া 
থাকে । কোনও গশজ পতঙ্গ এ শুয়। স্পর্শ করিলে দ্বারটি 
খুপিয়। যায এব* জলের সহিত পঙওগ্টি থপির তিতবে 
প্রবেশ করিলে দ্বারটি আবার বধ হয। থপির ভিওরে 
অবস্থিত পাচনগ্রন্থিব রসে মুত পঙগটির পরিপাক সম্পন্ন 
হয়। 'পতগঙ্ক উদ্দিদ' দ্র। 

৫৮৭ 



ঝাড়খণ্ডী 

দরে 10. 7917105067£21 17101715, 5015. [-11,17,0110017, 

19031; 0. 17. 1৬ 1,7767709,. 14500110119 ০01 

ড250%101 1১101105, 6৬ ০১10 1951. 

গ্রণীনবুমার হট্টাচার্ব 

ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষা এ 

ঝালাই তাপপ্রয়োগে ছুইটি ধাতুপত্র বা খণ্ডকে সাবু 
বা একান্ত করার পাম ছয়েল্ডি, | এই প্রবন্ধে হয়েন্ডিং 

অর্থে 'ঝাশাই” শব্দ ব্যবহাৰ কর হইয়াছে । 

স্থপ্রাচাণ হৃমেক সশ্াতাখ ঝালাই-ণর নিদশশ আছে। 

অবশ্য বিজ্ঞান-শাখাকপে ইহা উনখিংশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে স্থান পায়। 

বিশিনন পদ্ধতিতে তাপগ্রযেগ ৪ বিভিন্ন য্গপাতি 
বাপহার করিয়া বু প্রকারের ঝাশাই কবা হয়। 
কখনও হাতুাড, আবতক বা সংগাপকেগ পু হয়। 

কখনও বা ধাঠকে বগপিত কারধয়া পওয়া হয, চাপের 
প্রয়োগন হয় পা। তবে এক্ষেযে অপর নি স্ব 
গপনাঙ্ক-বিশিষ্ট ধার £থোজন হথ (ফিঞজন ওযোণ্তং )। 
গম দ্ধ হতে পয়োপল শুধু আট তাপমাঞা বা চাশ- 
প্রানের | 

ধা দুইটি অশদৃশ হইলে সাধারণতঃ একটিকে 
গণনোন্তাপে ডনীত ক্ষ) হয়, কলে উত্তম বন্ধন হৃষ্ট হয়। 

খাম গুদেন্ডি-এ মাযোজপীয় গলনোওপু ধাতু ছুহগিপ 
মাঞধথানে এয়েল্ড ধাডতে চালাই করা হয়। 

ঝালাহ-এবর বাবহার বহাবধ | মোটরগাডি, এরোপ্রেন) 

যগ্গের ফ্রেম, জলাশার, সাধারণ যা? মেবামত, তৈল 

শোধনাগার, পাইপ পাহৃন, জাহাজ নিদাণ, বাঙ্ধময় ধাতু- 
মংগণ্ন প্রহাততে এই ধাতুস খোজজন-প্র।ঞ্গা গুল খাবহৃত 

হয়। 
পৃবে শিশ্ন অঙ্গার ইস্পাত এব পিষ্ট লৌহের ক্ষেরেই 

শুপু ওয়োন্ড, হহত। অধুণা শুন ৩াডখদার (তলেক্ট্রোড) 

এবং নানাবিধ কপাকৌখলেখ আবধাবের ফলে ধাতু- 
সযোজনীয়তা মিশর হম্পাত, ঢাপাহ লৌহ, পি৩স, 
বতপোই, োনেশ মেঢাপ, আঠাপুমিণিয়াম, ভা ও 
নিকেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 

ঝাপাই-এর পুবে ধাতুঙপ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা 
হয় এবং যাহাতে অন্জাণ যোগ পা] হন) তজ্ঞন্য বিশেষ 
বাধস্থাঞ্বূপ ফাস বাবহত হয়। 

এখানে বলা যায়, গ্যাস ঝালাই-এ যন্থপাতি দিয় 

গ্যাসের পারমাপের তারতম্য করিয়া ধাতুপঞ্জ কাটা যায় । 
ইহাকে গ্যাধকতপ (গাম কাটিং) বলে। 

বাসী 

বিভিন্ন প্রকাব কাজের ম্বধিধাব জন্য ঝালাইঈকে নোটা- 
গুটি পাচ ভাগে ভাগ কণা যায়) যথা : ১. গাম কালাই 
২, ইপেকট্টিক আক ছয়েন্ডি ৬ ইলেকট্রীক রেঞি»)ান্স 
ছয়েন্ডি 8. ফোর্জ পয়েন্ডি ৫. খাবরমিঢি হযেল্ডিং | 

গাম ঝাপাই নানাভাবে করা যাইত পারে ১ অন্সি- 

হাইড্রোজেন, 'ক্সিকোলগ্যান এবং অন্সিম্যাসিটেণিণ 
পঞ্চতিতে। 

"ক্রি মআমিটেলিন তকে আবাব দ্ধুত শ্েণতে 
বিভক্তি করা যায £ ১. ৯স্চচাপসুক্ত ২, নিঈচাপদু | 
যেখানে উৎপাদনের প্রয়োজন আরধিক সেখানে সাধারণ ৩: 

উচ্চচাপ পঞ্চতিএ সাহাযো ঝাশাই কৰা হম। 
গ)াম ঝাখপাই গুধাণতঃ দুহটি বিঙিশ্ন এক্রিয়ায় করা 

যায়-- গপন 5 বিনা-গণন প্রাক্রয়া। গলণ ঝাশাই : এই 

ধবনেণ ঝালাই-এ যাঠিক চাপ অথবা বলহনোগের 

প্রয়োজন হয না। এই প্রাক্রগ্ধাতে যে ধাড অনা মিশ্র 
ধাডকে ঝাশাহ কাঝিঠে হইবে তাঠাব পাশ্বদেশ এত চন্তপ 

করা হঞ যাহাতে উতব পা্দেশ গপিত হইছা জুয়া 

যায । বিনা-গপসন ঝালাহ্ গ্রক্রিঘাতে ধা অপলা মিশ্র- 
ধাতব যে অনেছোড। দেওথা হইবে, তেই আশ সামান্য 

ড্রপ করা হয়। একট মিশ্র ধান শলাকার ছাতা 
(যাহার গপণাহ্ক উদ ধাত় অপেক্ষা কম) পাড়ি ছুইটিব 
মো সফোগ সেত বুচনা করা হয়। বিশগপন কালাইকে 
মাধাবণ ৪: ৩শ ভাগে ভাগ কবা যায ১১, ফেজ হষেল্িং 
২. থাবমিট €য়েন্ডিং এব ৩. বুঞ্জ ষেল্ডি 

গমন ভ ভষ্টাগাধ 

ঝাঁসি উব £দেশের একটি জেলা, তহসিল ৪ শহবরু। 
জেপাটি উল্ভধ কধেশের দাক্ষণ-পশ্চিম প্রান্তে ১৪০১১ 
হইত ২৫০৫৫ উল্চরে এবং ৭৮১০৫ ইইতের ৭২৫৫ 

এই জেঙ্গার উঞ্তরে জালা টন, পশ্িমে 

গোষালিয়র জেলা, পূবে ধাসান নদী এবং দক্ষিণে মধা 

গুদেশের সগর জেলা । ইহাব আয়তন ১০০৬২ বগ 

কিলোমিটার (৩৮০৫ বগ মাইল )। ঝাপি জেলায় ৬টি 

পরবে অবান্থত। 

এতাঁসল ও ১৫টি শহর আঠঙে। পোকস'দা ১৭৬১ 

গ্রাষ্টান্জের আধ্মশুমাব অন্রপারে ১৭৮৭৪৭৯। অধিবামীর 
জঁধকাংশই হিন্দু। 

এই জেপাব ভূমি নিম্ শিলায় গঠিত। এখানকার 
ভূগ্রকৃি আবরশহীন, ত্ঙ্গাধিত, গস্রময় ও সংকীর্ণ 

গিপিখাভসংকুপ। দক্ষিণে লালতপুর তহসিপটি বিদ্ধা মাল- 
ভুমিব অন্তর্গত ঃ উহাব উচ্চতা ৬০০ খ্টাবেবপ্ত (২০০০ 

ফুচ) অধিক। ধন্ষিণ-পুবে কোনও কোন স্কানণে 

৫৮৩ 



বাসি 

লোহিত মুত্িকা অঞ্চল দেখা যায় কিন্ধ অধিকাংশ স্থান 
কষ ম্তিকাময। এই তলার নদীগুলি দাক্ষণ-পশ্চিম 

হইতে ডন্ধব-পুবে গ্রবাহত | বেতোথা বা বেরখতী হঙাখ 
প্রধান নদী । তালবহত, বখোখা সাগএ, পাগধাবা, 

মগরএযারা গ্রভৃতি অনেক ফাএম ই এহ চঈপা্ সোন্দথ 
বধন করিয়াছে । 

বশাপির জঙ্বানু উঞ্ণ ও অ।গ্ত শুক । বাধিক বৃষ্টিপাত 
গড়ে ৭৭৫ মাপমিঢা হহতে ১০-৫ মপমিচার (৩১ হবি। 

হইতে ১১ হঞ্চি )। শাওকালে শিশাবুইী হহয়। খাকে। 
চপেন ৪ খুন্দেলা বাজাপা পূবে খাম শান করিতেন | 

১৭৪২ গ্রষ্টান্দ পধপ্ত কাস পুর্দেপা খাজগণেব সািক্ষারে 
ছিল। তার পরব মাখাচাবা “ত বাণ দখল করেন তব 

১৮১৭ শ্বীষ্টাবে হবেজিব। পেশোধা গঙ্গাবণ বাতছেব নিকট 

হতে সমস্থ মম তা কা উমা মন, কিখ হাজার সালতে খত 
অন্ন বাথার প্রতিও দেন | ১৮৫৭ আীগান্দে কাস এ 

চগ্দেবী জেলায় বিধোতের্ পনা পাখা] যায়| 

গঙ্গাধর বান্য়ের অপুহক অনবঙ্ছাথ ভা হে নাহার 

বিধবা প বানী পঙ্মীবাঈকে ডন্ুলাধকাণী বনি 
স্বীকাব করবা হয ন'হ। বানী পরঙ্খশাঈী অতঙ্গে সম 
ক্ষমতা পভয়া ৬বেছের বিগঞ্ছে ধুঙগ ঘোবণা করবেশ।  হহ 
যুখেহ তাহার মুতা হয। ১৮৫৮ খঙঈগাদেন £ খাপ 

ঝাযাদণ পতন ইব এব মাপুরক্িপে হবেছের শাফলাপীনে 
আমে। 

ঝা"।স দেলাধ প্রাচীন গ্থাপতোর ভগ্লাবন্ে এখন 
দেখিতে পাণুধ। যায়। ১ন্দেল ও বুন্দেশা বাজগনেখ শিমিত 

মান্দব ৪ প্রালাদোপম অট্টালিকা পা, টাধপুব, দে গড 

ছুধাই, লাঁলতুপুর, মদনপুণ, [সিরণ £ তাহ স্থানে দেখা যায। 

দেদগণ্ডের গুপমুগীয় দশাবত'ণ মানব প্রশিদ্ধী | £৩তদকণের 

কুধিসম্গপ তেমন উলেখখোগা নম | পুষ্িপাঠের অশিশ্চয শার 

জন্য নদীতে পার ধা বধান জপ 2াএম হ্রদে সবাকত 
করিয়া শাক াসফ্ন করা হয়। কয় সন্পদ্দব মপে। 

গম, ইন্া, বন, জোয়ার, বাব| ঠঠপবাজ ও ধরণ প্রধান । 
কুষমুর্ডিকা শঞচলে ভগা উৎপন্ন হয়| 

খনিজ সম্পদের অব্য শিক্্পণক্রে গুহলিহানোপযোগী 
বেলে পাথর উল্বেখঘোগা | এই পাখর গচুর পারিযাণে 
রপানি করা হয়। পশমের কম্ধণ ৪ বেশমী শুঠার বন্ধ 
অনেক স্থানে বয়ন করা হয়। মাউ, ঝশাি এব মৌবারা 
তহসিণ পিতলের কাজের জগ প্রশিদ্ধ। চন্েরী শাড়ি 

হ্বকীয় বৈশিষ্টোও জন্য খ্যাতিশাভ কবিয়াছে। রপানি 
দ্রবোথ মধ্যে ৫৩লবীজ ঘি ৪ পান প্রধান। 

ঝাপি এই জেলার প্রধান নগর । ইহার দত্ত 

পেশ? 

ঝিনুক 

কলিকাতা হইতে রেলপথে ১২৭৮ কিলোমিটার ও বোম্বাই 

হইতে ১১২৩ কিলোমিটার | হহ ২৫০২৭" উত্তর ৪ 

৭৮৩৫ পথে মবাস্থত | ১৯০১ আঞ্জান্খের আদমশুমার 

অঞসারে কাস শহদের লোকসংখা। ১৬৯৭১২। ১৮৮৬ 

খরষ্টা্দে এহ শহর পৌবশাসনেব অশ্তগত হয়। 
পাজ। বাঁপাশ হদেব ১৬১৩ গ্রা্ান্ধে এহ নগরীব বাশব্ 

শগণ অংশে একটি ছুগ |নমাণ বরেন। হহাকে কেন 
কাণদা দগবঝটি গাভষা ধঠে। প্রাকাব বেটি এই নগবা 
হবিণ ন্লাধ মনলোবম 1 হ£11 অতাঞবে পাচটি প্রস্তণ 

শো ৭ বু । আছি এব হহ। হতে টব অল নরবথাহ 

কব হয়। এখানকা!? বাজপ্রাপাদে 1 াকিয়ধংশ বঙমানে 

থান 2 দলের কাজে ব)বহী * হইতেছে | 

পাস একটি ৪ শশ সেশন | হহা মধা খেলপখের 
আসত | উদ্ব াশমে আগ্রা শি তল্িনসুলা কানপুরের 
স।১৩ হঠা প্লে সগে কপ এব দানে দকাট বেপগথ 

ধীলা ভইথ। ভু।াখ গবহ 1 শাশীথ অভক। কানপুৰ 
22৮ 2) বস, শাশবহ ১ পাল ঠক হহখ। দাকিএে 

অধা গ্যোশের গত তোলা পগ্ গা | বাস ঠ2 

গোষ যর শিখপুরী হতখ। আব একটি ডক পানে, 
গদাছে | 

এনে 1 শো নে পিএ মাছে । 

মুন্তুকা খাবা মারছি শ 
পরে ১খে কুশন দি সেলারাস মাঠে । 

নবাব 
এশেখুমাগ্য এখানে একটি 

৮0176 17010101 (39261166101 11010 ৮০1 1৬, 

()১16)11] 1900 19157100051 11071010971 01701) 

1)79465 1171751 191 060 4১11 111৭1 5এ5 1551 

সিপ।* ৮11৭ 

বাঁসির রানী পবা ও 

নি] সবদি দ্র 

বিন্ুক শ্নুক গোদির (যাহলাম মোনুস্কা) 101)9]000- 
৬1011050 ) অন্ত ও প্রাথা। পঞ্চাশ কোটি ব্সর 

পূবের শিপান্থবেও ঝঠকের জীবাশ্ম (ফমিপ) পাওয়া 

যাঘ। আব্ক। গোতের বিক প্রায় মেই আও গ্রাচীন 
মুগ হহতে ছাজ পদস্থ বশাঙ্ক্রমে পৃথিবীর বুকে বিচরণ 
করিতেছে । ঝিনুক খিই ৪ লবণান্ত জলে বাদ করে। 
ঝিঞকের নরম ৪ অথাগডত দেহটি চুনজাতীয় পদাথের 
খোলা ধিমা আচ্ছর্দিত। বিগ্ুকের খোলা দুটি, ছুই 
খোপার সংযোগরেখার উচু স্থানটিকে কেন করিয়া বুদ্ধি- 
রেখার চ৮ থাকে । বয়ম বাড়িবাওর সঙ্গে সঙ্গে এহ বুদ্ধি- 
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ঝিলম 

রেখাগুলির সংখাও বাডে। অধিকাশ ঝিষ্কেএই চক্ষু 
নাই, কিন্ত নাদের সাহাযো ইহারা আলোক ও অন্ধকারের 
প্রভেদ করিতে পাবে। খেলাধ নামক ঝিগকের দেহ 

হইতে জৈব আলো নির্গ্ হয (“ঘৰ 'মালোক? প)। 
ঝিনুক হ্নথগতি। নিউকুলা নামক ঝিগক মান ৪ 
মিলিমিটার দীর্ঘ, 'মাবার প্রশান্ত ৪ তারত মহাসাগরের 
ট্রাইভ্াকৃণা নামক বিক প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার পার্থ ৪ 
ওজনে প্রায় ২৫০ কিনো গ্রাম । 

মেলেয়াগ্রিনা মাবগারিটিবের] (84015401614 হারা 
8010054 ) ও উনিও মান্গারিটিবেরা (0710 10" 

£0160) দো) প্রজাঠ্ি দুষ্টটিএ ঝিন্ক দেহা ঞ।ম্ক্রে বিশেষ 

একটি পর্দা হইতে নেকর নামক একটি বিশেষ বুস ক্ষণ 
করে। এই এস হইতেই গুলা উতপন্ন হয়। আবুব সাগর 

৪ শাবরন মঙাসাগন্র এহ ধবণ্নর কিক পাণ্যা যাখ। 

জাপাণে কুব্ম উপানেও মু্গার চান করা হয়। খখুলা। 
৪ শানুর | 

দ্র 7 1] 1711101 থে ৬/ 17 7১৬০1], 4 16৮ 
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দর্াপুুধাব শেঠ 

বিলম কাশীীর ও পশ্চিম পাকিস্তানের উাল্লখঘোশা শদী 
৪ পরধ্চণদের প্রধান শদগ্ুলির অনতম। কাশ্ীণু ছহিআালয়ে 

অবস্থিত শেরনাগ গশবশ হহাব উহসন্তল। কাশুখার বাজার 

উবপ্া সমভূমির ভিন্র পিয়া হহা টন্ধুৰ পশ্চিম দিকে 
প্রবাহিত হহঝা উলার হদেখ (উদার এ) মখ। দিষ 

অগ্রপর হণ। এ অঞ্চদ্ছে ইহার দঙ্দিণ “ডে কাশুখবণ 

বাজধানী শ্রনগব ন্ৰবন্থি "| পবর্থশী কালে ববাচণা 
গি'এস”কটের মধা দিমা কিছু দু অগসর হইখ। ৪ পরবে 

কাশ্মীর ৪ পশ্চিম পাকিস্টানর সীমান্ত গুদেশ দ্যা 
দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম পাকিশ্সানে পবেশ 

করে । নদীর পশ্সিণ ০্টে ফিল্ম আমার একটি উন্েখযোগা 

শহবর। দক্ষিণে লাহপুর, ঝাঞ্গ প্রশ্তি শুদ্ধ ও অনবর 

জেলার ভিওর দিয়া প্রবাহিত ইহযা ইহা নু শহারব 
নিকট চন্মভাগা নদীর সত মিলিত *ঘ। ণহ পখন্ত 
বিপম নদীর দৈর্ধা ৭২৭ কিলোমিটাব (৪৫০ মাইল )। 
ইহার দক্ষিণদকের উপনদীর মধা লিঙার ও রস্ঃগঙ্গা 

এবং বাম দিকের উপনদীর মধো ছুর্ধগঙ্া টলেখযোগা | 

ঝিলম নদী কাশ্মীর অঞ্চণে খানাবগ হহন্ে বরামুল। 
পর্বস্ত প্রায় ১৯২ কিলোমিটার (১০২ মাইল) ও পশ্চিম 

ভা ৩।৭৪ 

খুলন 

পাকিস্তানের দঙ্গিণ অ*শে নৌবহনযোগা | নদী- 
উপঠাকাধ অধিব। শ অঞ্চলে পুষ্টপাত্রে স্বলতা হেতু 
শুদ্ধ শস্বের চাষ হয়। 

বিশামএ গিরিখার মধা দিষ| পাকিস্তুনের রাজধানী 
প্া্মালপিপ্ডি পযস্ত সডকটি সামগখিক দিক দিয়া ম্মতীব 
গপুতপু । 

ঝিশম় নদী হইতে উচ্চ ও শিখ দুহটি খাশ কাটিযা 
শুদ্ধ এ অগ্গবর অশ্কে সিঝিত কলাব বাবস্থা হহখান্ছ | 
শাখা প্রশাখা যুঝ্ু ৯৩২ বিলোমিটাত্। (৫৮৩ হাহন) 
পীঘ শিশ্ন বিণম হালটি শিশেষ উঙগখষোগ 1 হহা 
সাহপুর্ধ জেশাব 'সাহপ্রুর কলোনির ৩৪৪০৭ হের 
ইমকে দিকচন বণ্থা ধরা ক্ুধিহুিতে পরি তি 
কারাতে | বাশ্ীর সীমান্তে তবৃন্থিন বন্থল *হবের 
নিকট বিলম নদী 552 প্রধান খাশডি কাঃ হখ। ১৯০১ 

্রাগান্দ হতে এত খাশগির বাবহার শুনল হখ। বগুলের 

নিকও কিশম নগাব উপর «ছি গশবিহাৎ উজ্পাদন বেনু 
আল্ছ। 

৬1706 1গ1161101 327016667 01 1174 ৮০1 1৬, 

00%6014, 199১, 0ে 7 তু ১১১০, 17112 074 
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প্র বনুশার দ্রাবন 

ঝুকর হরপ্পা ঘ 

ঝুমুর পশ্চিম খাংশার পশ্চিম সীম ন্* জুর্ডযা গচলিত 
ধাশা শোকসণাত বিশেষ বালা পঞ্রাগতিব সহিত 

বন্দার পশ্চিম প্রান্ত এব চে" গনাগপুন্বে আশাপবাপীদের 

স্বর ।ম লা মাশখাহ পুমুবেপ ডজপাল। স্থরেব গণি 

মধো হঠা নানা সশ্বানে লাকফাহযা দুপব শা স্থবের সব ব এহ 

গানের বশেষত্। স্বর বিট হখোগও ইঠা7ত পক্ষণয়। 

মুমুরের প্রকারভেদ অনেক । এক পুকশিধা লেশাতেই 
পাচশ ছা'ববশ পকষেব সমনখ প্রচলিত | ভধিকা শ নর 
সহক্দ সরল স্ুবে গঠি* হহলেও কোনও কোন গানে 

অশ কা এক সবরের পুয়োগ দ দেখা যাৰ । 

পুতেত আছ ততাশী 

ঝুলন ছোশের অন্রৰপ ঠৈফ্ৰ উৎসব | শ্রাবণ মাসের 
গুরু] একা শা হইতে পূথিয়া পদশ্ত পাস দন হহার সহছাল 

কাল। ইহার সংস্কৃত নাম হিগ্দোল। বাধা-কফঃ বা অন্য 

বৈষ্ব বিগ্রঠ দেশায় স্থাপন করিষা দোল দেয়া এই 
উৎসবের প্রধান কাধ। উৎসবটি জনপ্রিয় । ইহার 
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টক্মিন 

জনপ্রিয়তা দিন দিন বাডিতেছে মনে হয়। বর্তমানে শুধু 
ভক্ত বৈষবেবা! নয-_ ছোট ছোট ছেলেরা ঘরে ঘরে 

উত্সবের অগষ্ঠান করিতেছে । আশ্চযেব বিষষ খাপা 
দেশে প্রচলিত ধর্ানুষ্ঠান বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থে এই 

উৎসবের কোণ ও বাবস্থা বা উল্লেখ নাই । 

চিগ্রাহবণ ৮কবতী 

টক্সিন অধিবিষ। সাধারণতঃ ইহা বাক্টিরিঘা হইতে 
উদ্ুত বিষাও, পদার্থ এবং বান্টিধিয়া ঘটিত খই রোগ 
কাবণ। ঢক'সন বিস্ত্থ প্রোটিন অখণা প্রোটিন, 
কাবোহাইড্রেট ৪ যস্ফ।পিপিড -এর সমন্বন। কেখপ 
রোগাক্রাপ্ত জীবের দেহেই নছে, কবিম খাছ দ্রবেও 
(কাল্চার 1মাডবাম ) ব্যাক্টাবযা হহত* দকাসন উৎপগ্ন 
হইতে পারে। ডিফথেরিযা, ধঙ্ষ্ট কারণ প্রভৃতি কোগ- 
জীবাণুব টক্সিন বাকটিবিষাণ আট দেশ হহন্ই 
অনায়সে বাপনের (1ডফিডজন ) সাহাযো চঠশ্পা এ 
ছড়'হযা পটে, কিন্ত কলেরা, গনোরিয়া, টাহক্থেও 
ভাত তখাগজীবাণুন চব্সিন মৃত ব্যাকটপ্রিযাব গে 
ভাওযা পঙিবার পবেহ সুধু বাঠিরে আপিঠে পাবে। 
প্রথম প্রকার চবসিনকে ৬বপসোটকমিন ৪ দ্বিতীয় 
প্রকাঝকে এন ডাঢকাসন বলে । কোন? কোনএ কেনে 

( যখা ডি (থোরযা বেগে ) টনসিন জীবদেহে £নজাতমেব 
কাধ বিপধন্ত করে, মাবাধ কষেক ক্ষেত্রে (যথা যক্ষা 
বকোগে ) কোধকে শ্মলণিক স্বাবদী (সেননিটিভ ) 
করিখা তোলে, ঘপে দেহের কোধপুপিব বিনাশ ঘছে। 
প্রসঙ্গত: উন্শেখযোগা যে, বাকটপ্রিয। হহতে দূবে অবস্থিত 

টিন্নর উপরে ৪ ঢকবসািনর বিপশিযা খটিতত পাবে। 
রোগাক্রা্ দেহে টঈনাসিনের গ্রহাবে আন্টালসিন 

নায়ে প্রোটিন জাতাম পদার্েব সঙ হয হা কামশকে 
লিশ্িম্ম করিতে পাবে" অনেক সমথ ( খা ডিফ"থাবণ। 
খোগে ) টকৃপিনকে শিক্ষিয করিয়া বোগণুণ্িির জন্য 
রোগীর দেহে মন্য প্রাণী হইতে ম'গৃহীত আন্টিটক্সিন 
হন্জেক্শন করা হয়। 

দূ ৬৬. 2 ৬0) [169101161, 32016/51 4 020175, 
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অরবিন্দ ভট্টাচাধ 

টগর করবী গোরের (ফামিপি-মাপোসিনাসিঈ, 
ঢ7৭700119-415)05180-৮8 ) মন্তঙন্ত দ্বিবীজপরী চির- 
হরিৎ গুলুজজাতীয় উদ্িদ। বিজ্ঞানদম্মত নাম তাবেব্- 
নীমন্ভানা করোনারিয়া (14৮71267107827৫ ০0০- 

টন্সিল 

10110 )। উহার উৎপন্লিস্থান ভারতবর্ষ । গাছের উচ্চ-া 
প্রা ১৮০ ২৪০ সেন্টিয়াগব, ফুলের বধঙ শাদা এব উচ্না 

গ্রীক্ম ও বরা কালেই বেশি ফোটে । ফুল একদলম গুপবিশিষ্ট 
( পিঙ্গল) বাবগুধলম গশপিশিষ্ট (ডাব ল)-_ দুই প্রকারের 

ইয়। শাখাকণম (কাটিং) বা গুপকলম ( গুটি ) প্রক্রিষায় 
টগরের বৃুশবিস্তার হয়। 

ধ কাপীপদ বিশ্বাস ও এককডি ঘোধ, ভারতীয় বশোৌধধি, 
২য খণ্ড, কলিকা ঠা, ১৯৫১ | 

তণকুমাল বল 

টড, জেমস (১৭৮২ ১৮৩৫ শ্রী) ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দের 
২০ মাচ তারিখে অন । ৯১ হিম কোম্পানির সেনা- 

বিঙাগের কাডট ঠিসাবে ১৭৯৯ য্বীগাষ জেমস টড 

না ল। দেশে মাসেন। ১৮ ০ সালে তিনি বেগণ হন- 
ব্যাটির লে ন্ডহাণ্ট পর্দে ঈনী 5 হন । নাহাব শধাবপানে 
ভাবতে বান শ্কল আবপ কব।হা এপ আনক 
০*২/গালিক *খ) সম্গৃচী* 11 ১৮১৭ শ্রীগাদ 1*নি 

পিণাধী দমাশব জনা পণ্দাল গে থপ াবশাগতি সংগঠিত 
করেন। ১৮১৮ খবীক্টান্ধ ০5 পাশ্চনল রাহপু শানার 

(বাক্গদ্বণ ) পোরিনটিকাশ জেট নি] হন এত এ 

অধ্চপ্লন বহ টন্নাঠ মাপণ করিবার পণ ১১ শ্রীগ্াকে। 
স্বগ্ঠাইসন পার জন্য [নি তত পরতে তস্য গণ ১০২৬ 
খ্রাগান্দ টিশি শো ঠোট কান পর পণ নিল হন। 
সন্গ 'সপোগে ১৮৩৫ খ্রাগু দির মুতা হশ। বানস্বানে 

বসবাসকান ৮৪ বাদশু জা 51 বীবহ এ অহাবু জ্গ্ 

«ই জারি প্রি আক ইহবা ঠাহাদের হতিবুপ 

সঙ্গ নে প্রণুন্ধ হন | বছ পারশ্রবেন পর তিনি ঠাহাশু 
বিখ্যাত “ম্ানাল্ণ মা মান্টিধুভাজে মা বানস্থান। 
নামক গ্রন্থখানি প্রণথন করবেন (1১৮১৯ ০৩ খ্বা।। পুগ্ৰটির 

প্রথম সর্ব শে বাজপুণ্দিগব হঠিঠাল বিবুত আছ | 

বাক অশে বিশিন্ন বাণণু * আহত ব শাবশী) তাহাদের 

ধমীয আচার 'অনচান, শান বাবস্থা এবং লেখকের 
বাজপুভানার বিভিন্ন অঞ্চলে এখণেব বর্ণ আছে। 

ওথাাধির মসম্পূর্তা ও শান্তি থাকিলে ভার গীয় 
ইতিহাসের 'সভসন্ধানী পাঠকের নিকট এই গ্রন্থটির 
যথেষ্ট মৃণা আছে । টডের রচিত অপর গ্রন্থ 'উ্যাগেল্স 
ইন ওয়েস্টাণ ইপ্ডিযা' তাহার মুন্তার পৰ ১৮৩৭ আগাবে 
প্রকাশিত হয। 

দীপকবগন দাস 

টনসিল কয়েকটি পসিকাগ্রন্থির (পিম্ক গ্লাগু) 
সমাহার । গলা ভিতর আপজিবেব ছুই পার্খে ছুইটি 

৪৮৩ 



টন্সিল 

টনসিল 'বস্থিত। মুখ দিয়া কোন বোগজীবাখু বা 
বিষের প্রবেশ ঘটিলে টনফিল তাহাদের ছাকিয়া রাখিয়া 
ও বিনষ্ট করিয়া বুকমোতকে তাহাদের ভাত হইতে মুক্ত 
রাখিতে সাহাধা করে। টন্পিপের পলমিকাগ্রপ্থি গুলিতে 
পিম্ফোসাইট নামক একপকাব শবে রঈ*কণিকা উৎপন্ন 
হয়। টনসিলেব রোগ প্রধানাতঃ ছুই প্রকার__ প্রদাহ ৭ টিন্ু- 
বৃদ্ধি ( টিউমাব )। প্রদাহ কঠিন বা পুরান হইলে পাবে । 
উষ্ণ লখণঞ্জলে কঠ ধোনি কৰা, পেনিসিপিন ও সালফা- 
বগীয় উষধ প্রয়োগ এব প্রুয়োজনমত অস্বোপচারের 
দ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত টন্সিলেৰ অপনারণ বিধেয়। টনসিলের 
টিন্ববৃদ্ধির ফলে সাব্কোমা-জাহীয় ক্যান্সার হইতে 
পাবে। 

দ্ধ 1.1. 3০৬৭7 ৫1২, 13171171500, 10221) 

7117161 5 1[901564525 0) 116 1৭০5৮, 11706 077 1201, 

001১091, 1961. 

ভীবন[মার দেনগ্তপু 

টঞ্প! উর ভারলীয রাগসাগীতে দ্পদ, খেয়াল ৪ 
ঠপবিব সহিত মান একটি বিশিষ্ট শ্রেণাব অগ্ুনুকি। 
ফব্টীঞল্াঠ- থর পাগদর্পণ (১৬৬৩ হ্বা) নামক গ্রন্থে 
ইহার উলথ পাঞচয়া ধায় । কোনন কোনন৭ পঙিত 

মনে করেন) প্রাচীন টপ্লা পাঞ্জাব অঞ্চলের উষ্চালকদের 
গান ছিল । ইহাল কোনএ নিউবযোগা প্রমাণ প্রদান 
করা হয নাই । লা জম্জমা' পাশে এক প্ুকার প্রত 

তান প্রচলিত "মাছে | “ভরম্জমা” বা জিম্টজিমা? শবে 
আবখখায় ভাধায দলবদ্ধ উই বোঝার । উষ্চালকগণ 
মরপগ 'গতিঞ্ম করিখাব সময় একপ্রকার গান কবি । 

লাহোরে সকপ টষ্টঘৃথ বদলানো হউত। এইঙাবে 

পাঞ্জাবের উষ্চালকগণের মধো একপ্রকার গানেব প্ুচপন 
হওয়া স্বাভাবিক এবং এষইটন্প ধাবণার ইহাই ভিনি 

বলিয়। মনে হয। পারলীক ভাষায় “জম্জমা" শবে হব 
করিয়। পাঠ বোঝায় এবং স্গীতেঞ ইহা পযুন হইত । 

হিন্দীতে গা শখের উদ্ধব কিকপে হইয়াছে তাহা 

নিশ্চিতভাদে নিকপণ করা কঠিন । টগ্পা' শকের অন গন্ক। 
ইহার গতি এবং তান উন্মুক্ত হওযাতে এই শামকব্ণ 

হইয়াছে এইবপ অন্রমানও অনেকে লোধণ কবেন। 
টগ্লার দুইটি তৃক--স্থ্াখী ও অন্তবা। ইহার সহিত 

দ্রুত খেয়ালের গভীর সাদৃশ্য বহমান। প্রাচীন টগ্লায় 
প্রায়ই শোরীর নামে ভশিতা পাএয়া যায়। শোনা যায়, 
অযোধ্যানিবাসী গোলাম নবী টগ্লার বিশেষ শ্রবুদ্ধি সাধন 
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টগ্লা 

করেন এব তদীয় ক্ষুদ্র গীহগুলিতে তাহার গ্রণয়িপী 
শোরীর পাম যুল্ত করেন। অনেকের মতে শোরী গোপাম 
নবীর প্রী ছিলেন। গোপাম নবী ৫০ বঙসবু বয়সে 
অষ্টাদশ শত্কেব তীয় বা চতুর্থ দশকের প্রদমে পরলোক" 
গমন করেন বলিয়া কথিত আছে । টগ্লায় ভৈরবী, খাঙ্থাজ, 
দেশ, সিদ্ধ, কাধি। ঝিকিট, পিশু, বারোৌম্া £ভ়তি 
কয়েকটি পাগ ব্যবহৃত হয় এব ইহ] মূশওঃ করুণ বসাত্মক 
প্রণর-সগাত। 

বাংলায় অষ্টাদশ শতকের শেমু ভাগ হইতে টঞ্সা 

প্রচলন হয়। বামনিধি গ্রপ্ট (শিপুরাবু ) বাশল। টল্লাবু 
পথিরুৎ হিসাবে হ্বীরুত হন। বাংণ: টণ্না সবোতোনাবে 
পাঞ্জাবী টগ্লার অনুকরণ নহে । ইহাকে বাঙালীর হুরুতি 

৭ প্ুচি মন্যাযধী বিন্াস করা হইয়াছে এব ইহ দ্রুত 
তানের পখিবৃঙে আন্দোশনঘুক্ত তান প্যাক হইয়াছে। 

বাণ্লায় টদ্লাথ আবেদন এত মণুব এবং গভীর হইয়াছিল 
যে উনবি'শ শভান্পীতঠে বহু সগীতজ্ঞ ললিত টগ্লা রচনা 

করিয়া গিযাছেন, ইহাদের মধ্যে পাধাযোহন সেন, কালী 
মীর্ঘ, শ্রধর কথক, দাশবগ্থি পাব বিশেষভাবে টরেখযোগ্য। 
'এভদ্বা তীশ আাগমণী, শ্রামামগা », ভপ্রসাশ্রি হ সংগীতে 
টগ্লার প্রভাব বিশেষ ভাবে পড়িযাছে। 

দ্র ফকীবলাহ, পাগদর্পণ, ফাসী পু এসিঘাটিক 
সোসাহটি, কলিকা হা, কশ্ষেএখমোহন গোঙ্বামী, সগাতলার, 
কলিকা ৩", ১৮৬৯) কৃদধন বন্দ্বোপাধায়। গাতস্থহলার, 

ওয় সংদ্ধরণ, কলিকাতা ১৪৯৩৪, বব. &এ£০০০১ 
৬৬1|1।, & 17096156011 0৮৫ 5১7০ 01111704১11), 

1834. 

বাছ হব মি 

টপ্লা বলিতে ক্ষুদায়নন 'মাদিরলানুক এক প্রকার 
সংশীত বুঝায়। বাংলায টপ্লার প্রবহক নিখুবাবু ইহাতে 
আরও বৈচিনা 'মানিয়াছিলেন। 

নিখুধাৰ্ কাযোপলক্ষে চিরণ ছাপবায় ছিপেন। সেইখানে 
তাহার হিশ্স্ত'নী সংগীত শিক্ষা হয়। সেখানে খাকিতে 
তিনি হিন্দুস্থানী রীতিতে বাংলা গান শিখিতে শুরু করিয়া" 
চলেন | দেশে ফিরিয়া তিনি হিন্দম্তানী টপ্লা বাংলায় 
চালু করেন। 

নিশুবাবুর প্রভাবেই সমসাময়িক চটুল গীতিসাহিতোর 
মধো জন্মশাভ করিযাও টপ্লা একটি স্থন্দর শিল্পরূপ অঞ্জন 

করিয়াছিল। ইহা সস্ভব হহয়া'ছল সংস্কৃত সা'খতোর 

সহিত ভাহার পরিচয়ের ফলে। সংস্থৃতেব শ্লোক অথবা 
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টমসন, জর্জ 

শতক-জাতীয বচনাবীতির মধো যে বুদ্ধিদীপ্ি, গাদবন্ধাতা 
এবং কৌওঙকরসের স্পর্শ পাওয়া যায় টগ্লার পুবে বাংলা 
ভাষায় তাহা ছিল না। টগ্লার শবচযনও কবিগান বা 

তদঞ%বপ অন্যান সংগীতের তুলনায় বহু গুণে মাদ্দিত। 
নিপুবাবুর পর শাপ টগ্লা রচনাত5 এব গানের »চয়িতাদের 
মধো অধর কথক (অন্ন ১৮১৬খ্বা), রাধামোহন মেন ও 
কালী মীজ| উল্লেখযোগ্য । 

তবতোস কত্ত 

টমসন, জর্জ (১৮০৪-৭৮ খ্রী ) মাণবপ্রেমিক ও ভারত- 
হিতৈষী জজ টমপন ১৮০১ খ্রীষ্টাবের ১৮ শ্রুন লিভারপুলে 
জন্মগ্রহণ কবেন। গুহেই তাহার শিকঙ্ষাপাভ হয়। 
খিটশ উপনিবেশে ক্রীতদাস ৪থার বিঞুদ্ধে তিশি 
আন্দোলন কবেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 

আযধেরিকায় যাণ। ভাখতবর্ষের হিঙার্থে লণ্ডান যে 

ব্রিটিশ ই্চিয! সোসাইটি স্বাপিত হয় ( জুলাই, ১৮৩৯ 
গ্রা), টমসন তাহার একজন বিশিষ্ট সদশ্য ছিলেন। 
ভাবঞধধ সন্বষ্ধায় বিপাতে প্রদক্ধ হাহার বর্তভাবলী 
স্ববিদধি৩। ছাবকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ শ্রী্াবের শেষে 

টম্সনকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে শিবয়া আমেন এবং ণধা- 
বঙ্গের নেতবান্দর সাই৩ পরিচয় কণাইযা দেল। ভাহাব] 
টমসনের সগায়ভাষ শিলার সভাব আদর্শে কলিকানায 

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিযা সোসাইটি স্থাপন কবেন (২০ এপ্রিল, 

১৮৪৩ খ্বা)। টয়সন কলিকাশায যেসব বর্ঠৃভা দেন 
তাহান্ ছ্বাধা ারতঙীগগণ বিশেষ অনপ্রাণিত হইন। তিনি 

ব্রিটিশ পার্লামেন্টেব সশ্য ছিশেন (১৮৪৭4২ থী)। 
১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে টমসন পুনরায় ভারতবর্ধে আসেন । এই 

সময় "আদালতে বিচাব বৈষম্য দূর্ীকবণের নিমিত্ত যে 
আন্দোলন উপাস্থঠ হয় তাহাতে তিনি ভাএতবাপীদের 
পক্ষে ছিপেন। এই উদ্দেশ্যে অগ্র্িত সাধারণ সঙাতেও 
তিনি বন্ৃতা দিয়ছিলেন। ক্রাত্ঘাল প্রথ। উচ্ছেদ কল্পে 
তিনি ১৮৫১ খ্রীগ্কার্দে পুণরার আমেরিকায় যান। 
আমেব্রিকার গৃহযুদ্জের সময়ে এখং বিশাতে “আটটি- 
কন লীগ আন্দোশনে তাহাণ সক্রিথ সহযোগি! 

স্মণীয় । ১৮৭৮ খ্রীষ্টান্সের ৭ অক্টোবর টমসনের মুত 
হয়। ও 

ত্র যোগেশচগ্রু বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, কলিকাতা, 
১৯৪০ ) [3171717011980 85]01791 1509 0 

19011002171179%1% 007, ৫7107015700 19090170710, 

1821-1924, ০41০4009, 4934. 

যোগেশচন্ত্র বাগল 

টমাস, ফ্রেডরিক উইলিয়ম 

টমসন, জোসেফ জন (১৮৫৬-১৯৪০ খ্রী) স্থবিখ্যাত 
ব্রিটিশ পদার্থবিদ । ১৮৫৬ খ্রাষ্টাকের ১৮ ডিসেম্বর 
মাঞ্েন্টাবের নিকটব শী চিঠাম হিল নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ 
কবেন। মাঞ্চেস্ডারের €যেন্স কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিদ্যায় শিক্ষাপা করিয়া! কেম্!ব্রজ বিশ্ববিদ্ভাপয়ে গণিত ও 
পদাথাছ্যা অধাযন করেন। অল্প বয়সেই তিনি অসাধারণ 

মৌণিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দেন। ১৮৮৪ খ্রাষ্টাব্ে মানত 
২৮ বৎস বয়সে তিনি কেম্বঙগ বিশ্ববিদ্ঞালয়ের ক্যাভেগ্ডিশ 
গব্ষেণাগারের অধাক্ষ নিযুক্ত হন । ক্যাথোড রে 
( কযাখোড রে? দ্র) সম্পর্কে গবেষণার ফলে তিনি ১৮৯৫ 

খ্াঙ্গাঝে ইলেকটন ( ভিলেকট্রন' দ্র) আবিষ্কার করবেন এবং 
ইহাথ শিছাৎ পরিমাণ, শর ও গতিবেগ নিণয়্ করিতে 
সমর্থ হন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টার্জের বধ্যালশ সোসাইটির এক 
সভায় তিনি এই ঘুগাম্তকারী আবিষ্কারের কথা খোষণ! 
করেন। ১৯০৬ গ্রীষ্ভাব্জে পদার্থাবগ্যাযফ খৌলিক অব্দানেব 
জন্তা তাহাকে নোবেল পুরক্কাব প্রদান করা হয় । ১৯১৯ 
এীষ্টাদ পর্ধঞ স্থধীর্ঘ ৩৫ বৎপর কাপ ঠিেনি কাতভেপ্িশ 
গবেষণাগারেব অধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলিন। এখানে তাহার 
এবং কাহার সহক্মীছের গবেষণা ফলে তেজক্কিযত। 
এবং পরমাসুধ গঠন সঙ্ধে বু এপ হরপূর তথা উদ্বাাটত 
হহখাত এবং ক্যান গুশ গবেখণাগার পৃথিবীর অগ্য “ম 
শে গব্ষেণাগাব বপিয়া পরিচিত হইখাতছে। ভাহাব 
পুধ তি, শি* ঢমলনপ ১৯৩৭ গ্রা্থাঝে পধাথাবগ্ভাথ নোবেশ 
পুরস্কাথ পাভ ববেন। 

১৯৪০ খ্রাগান্দের ৩* আগস্ট টমমন পণশোকগমন 

করবেন এবং গুয়েসমিশিম্টর আযাবিতে ভাহাব দেহ সমাধিস্থ 
করা হয়। 

সিম বশীন।থ বায 

টমাস; ফ্রেডরিক উইলিয়ম (১৮৬৭ ১৯৫৬ গ্থী) 

ইবেজ ভাবশুতব্রধিদ। ১৮১৭ খ্ীষ্টাখেব ২১ মার্চ জন্ম। 
কেম্ত্রিজে গ্রীক, শাঠিন গ্রড়ৃতি প্রাচীন ভাষা অধায়ন 
বব কাগষেল (১৮২৬ ১৯০৩ শ্রী) এর নিকট টমামের 

প্রথম সঙ্কত শিক্ষা । ভীাঙ্গাব কর্মজীবনের শুক ইপ্ডিয়া 

অফ্সি পাইবরেরিতে- তিনি প্রথমে সহকারী গ্রস্থাগারিক 
(১৮৯৮ শ্রী) ও পরে গ্রন্থাগারিক (১৯০৩ শ্রী) হন 
চবিবশ বৎসর এই পদে নিযুক্ত থাকিবার পর ১৯২৭ গ্রীষ্টাৰে 
টমাস অঝ্ফোর্ডে সংস্তের অধাপক নিষুক্ত হন। দশ 
বৎসর পরবে এ পদ? হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। 

ইতিহাস, দর্শন ও ভাষা-_ ভারত-বিগ্ভার এই তিনটি 
শাখা টমাসের গবেষণায় সমৃদ্ধ। ভারত-ইতিছান বিষয়ে 

৫৮৮ 



টমাটে। 

তাহার রচনার মধো উল্লেখযোগা কেম্ণ্রজ বিশ্ববিষ্যালয় 
“প্রকাশিত ভারঙবধষের ইতিহাম অম্থত প্রবন্ধাবপী, 
“এপিগ্রাফিয়া ইর্দিকা?-র (১৩-১৬ খণ্ড ) সম্পাদনা এবং 
কপিকাতা৷ বিশ্ববিষ্ঠাপয়ে রীডারশিপ বন্তুতাযাপা ইয়া 
আযাণ্ড ইটস এক্সপ্যানমন' (১৭৯৪২ শ্রী )। 

দেলা-ভালে পুরা! (1, 06 1.0 ৬০11৫ 700918)- 
এর সহিত যুগা সম্পাদণায় প্রক্কাশিত “সবসিদ্ধান্তম" গ্রহ” 
(১৯০২ শ্রী) এবং “আউটলাইন্স "অধ জৈনিজম্? 
(১৯১৬ শ্রী) গ্রন্থে বৌদ্ধ এব" জৈন ধর্ধ সম্পর্কে মাসের 
গখেসণার পরিচয় আছে । 

টমাপ প্রাচীন তিব্ন শী ভামাযও স্বপণ্িত ছিলেন । 
শেষজীবনে দীর্ঘ কাল তিনি স্টাহন-সৎগ্রচেব পুথি লইয়া 
গবেষণায় রন ছিলেন । এই গবেষণার ফল গ্রকাশিত 
হ্ঈযাছে “টিবেটান লিটররি টেঞ্সটম আগু ডকুমেন্ট স্ 
কনপানি” চাইনা তুকিস্তান' গ্রন্থে ৩টি খণ্ডে (১৯৩৩) 
১৯৫১, ১৯৫৫ খ্রী)। লুপ 'নাম? ভাষাটিকে তিনি পুনকদ্বার 
করিয়া "তাহার বাকবণ বচনা কবধিযাছিলেন-_ "নাম. 

আন এনশেট লাঙ্ষোমেজ অফ পি মিনো টিবেটান 
৭৪14-]]৩(১৯৪৮ শ্বী) গ্রন্থে । ইহা হাডা উপ্ুণ পশ্চিমা 
কহ সম্পরকে ভাভাবর মুবাবান গ্রবন্কাবলী বিশ্বের বিভিন্ন 
পরিকাম গুকাশিত হহযাছ । ১৭৯৫৬ খ্রীষ্টাঞেব ৬ মে 
তাহার মু্া হয। বিগ্যার বাপকতাষ এব” গভীরতায় 
টমাস ধ যুগেও গ্রাচাবিদ্যাবিশেষজ্ঞদিগেব অগ্রগণা ছিলেন। 

ত্র গৌবাঙ্গগোপাল সেনগ্রপ, বিদেশীষ ভারত-বিদ্যা পথিক, 
কলিকাতা, ১৯১৫ ১], 10. 1371100601010021 

01071010116 10741 48510110 50০10) 1957 ; 
91)09901) 7৮115,17010, 000110915% 0011141 0) 

11010) 01141349105 90165) 91. ডা], 170, 2, 
19598 

তাব।পণ মুখাপাবাষ 

টমাটে।, টোমাটে। বেগুন গোতের (ফামিলি সোলা- 

নাসিঙঈ, চ৭13119-391917 ৮০৩৪৫) অন্কতুন্তি দ্বিবীজপন্রী 

বর্জজীবী উদ্ধিধ। বিজ্ঞানসম্মত নাম লিকোৌপেসিকম 
এস্কুশেস্তম (10000058011 85018101707107,) | আদি 
জন্মভূমি মধা আমেরিকার মেঞিকো অঞ্চল। টমাটে। 
গাছের পত্র সরল ৪ একাস্তর। ফুল উভলিঙ্গ ১ ফুপে 
গাচটি যুক্ত বৃত্যংশ ও পাঁচটি যুগ্দল বওমান। ফল 
শালালো, বেরিজাতীয় ও বনু বীজে পূর্ণ। কাচা ফল 
সবুজ, স্বপরু ফল পীতত বা ধভ্ত বর্ণ। ফলে শতকরা প্রায় 
৯৪ ভাগ জল, ৪ ভাগ কাবোহাইড্রেট, ১ ভাগ প্রোটিন, 

টর্পেডো 

০৩ ভাগ ন্েহপদার্থ, ০৩ ভাগ অজৈব লবণ 9 কিছু 
পরিমাণে ভিটামিন এ) বি এব সি আছে। বিভিন্ন 
ভিঢামিনের উৎস হিসাবে ঘল পুষ্টিকর খাগ্চ। স্ুপক 
টমাটে। ফল হিসাবে এব* চাটনি, জেলি, সস প্রন্ৃতি প্রস্থত 
করিতে ব্যবহৃত হঞ। 

টর্পেডো! সিগারেটের আকৃহিনিশিই প্রায় ১২০০ হইতে 

১৬০০ কিলোগ্রাম «জনের বয়'চাণি৩ জাহাজববসকানী 
এক প্রকারের ডুবো বোমা । 

টপ্পেডোয় সাধারণ” চারিটি অণ্শ থাকে : ১, সন্মুখ- 
ভাগ। এই 'অণশে শ্রবণ এবং ইলেকট্রনিক যন্থপাতি 
থাকে । ইহাদের ছারা টর্পেডো শকজাাদজর অশসন্গান 
এবং পশ্চান্ধাবন করে । ২. বিশ্ফোবক কক্ষ। এ স্থানে 
বাদ এব" বিস্ফোণের শিমিন গ্ুগ়োজনীয যন্বপাতি 

ব্রক্ষিতথাকে। ৩, চালন কক্ষ । এই স্থান ব)াঠারি এবং 

ইলেকট্রিক খোটর অথবা ইঞ্জিনের জগ্ত বাবহার করা হয়। 
9, প*্চদ্ভাগ এহ স্থানে নিয়ন্থণ এব সযণ্চাপনের যন্থু- 
পাতি রাখা থাকে । জলের নীচে বা উপর হইতে চড়ে 
নিক্ষেপ করা যায। নিরিপু হইবার সঙ্গে সঙ্গে লিভারের 
সাহাযো চালন-কক্ষেব যন্বপ'তি সন্তয় হইয়া €ঠে এবং 
চপ্পেডো সম্মুখ দিকে ধাবিত হয। একই সঙ্গে নিয়নুণ- 
কক্ষে শক্তি সধাবিত ১৭এসার ধলে উপেডোর ভারসামা 
বঙ্কা করা সম্ভব হয। লক্ষ্যে পৌছাইবাব পথে স্বযংক্রিয 
বিস্ফোব্ক দ্বা বিস্ফোরণের উপযোগী হহয়।া। ওঠে। 
ইতিমপ্যে দূরবতী শণ-জাহাজেব ইঞ্জিন শথনা চালক- 
পাখার ( পুপেলার ) শব্ক অনুসন্ধানে অ্রবণ-প্ুকোর্ঠ ব্রতী 
হয়। যখন টপ্পেডোব অবণেশ্রিঘ পক্গোর সন্দাণ পাষ, 
তখন টপ্পোডা অবাপবি পক্ষোর্ দিকে ধাবিত হয। 
জাহাজের সন্নিকটে চম্বকশক্তির ছারা অথবা জাহাজেব 
অধয়বে ধারঞ্ধা খাইয। টপেঁছোর বিস্ফোরণ ঘটে । যদি 
কোনও টর্পেডো লক্ষাস্থলে পৌছাইতে শা পারে বে মেই 
ট্পেডোধ লিমজ্ঞন বাবস্থাওথ টপেডোর আঅধোই মম্ত্রিহিত 

থাকে । টর্পেডো শিক্ষেপক্ হিশাবে ডুবোজাহাজ ('ডুবো- 
জাহান্গ' ও) বিশেষ কাধকব। জলের উপর হইতে টপ্পেডে! 
ছোডার জগ্য টপ্পেডে] বোট বাবহাব কবা হয। উপরশ্ব 

স্বলপথে ও আকাশপথেও টর্পেডো বাবহার অজ্ঞাত শয়। 
টপেডোর ধ্বসকারী ক্ষমত] ধুদ্ধি হেত টপ্পেভোব গতিবেগ, 
পাল্লা, আকৃতি, ওজন এবং যস্বপাতির বিতিন্ তা দৃষ্ট 
হয। 

১৮৬৩ ্রীষ্টাবে আমেরিকার গৃহযুদ্ধে টর্পেডোর নাম সব- 
প্রথম ব্যবহার কণা হয়-_ তখন সমস্ত চলমান বোমাকেই 

৫৮৯ 



টলস্টয় 

এই নামে অভিহিত কবা হইত। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাবে অগ্রিয়ার 
নৌসেনাধাক্ষ লুপিস্ স্বধংচালিত টর্পেভোর উদ্ভাবন কেন 
এবং ১৮৭২ খ্রীষ্ান্ধে হোযাইটহেড, “মাছ টর্পেডো” নামে 
সবপ্রথম টর্পেডো বিঞ্য করেন। জামান শৌপাহিনীতে 
১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্খে প্রথম টর্পেডোব বাধহার আপুম্ত হয। 

জাপান ৪ বাশিযার যুদ্ধে জাপান টর্পেডে। ব্যবহার করে। 

কিন্তু টপেডোর বিধ্বপী ক্ষমতা কত্দুব ভঘাবহ হইতে 
পারে তাহ। গত দুহ মহানুদ্ধে জাখানশী প্রাতিপন্ন কবিযাছে। 
ছিতীয় মহাযুদ্ধের টপ্পেডে কিছ্ব বর্তমানের তুপনাধ অনেক 
সাধাবণ ছিল। শঞ্চজাহাজকে পক্ষ কপিয়াহ পেতো 

নিক্ষেপ করা হইত এব টপেঁডে। সোনাপথে অগ্রসব 
হইত। তবে নিক্ষেপের পণ চপ্পেডার পশ্চাতে বাতাসের 
এক মন্গণ রেখা দেখা দিত । এবং হই] ছাড়া যাত্রাপথে 

সবঙ্ষণ ঢপেঁডে হহতে খিশ্যে ধরনের আওয়াজ শোনা 

যাইত। আশুনিক টর্পেডোতে এহ জাতীয বটি লাথাকাধ 
পক্ষ্যবস্তর নাগা পা যা সহজতব হহযাছে | 

দ্বূ 15061 13501)911, +10106 1৬০101১0701 01 09 

[0011১600, £7718111661116 ৬০01১ 159-101, 1,010001, 

1945-46 , 30৬30 06 টিএ৬এ] 6৮159101001, 111 

01165 07 14701 07011011206 014 038177769, 

৬৬৪০1172001, 1959 , 0, চি, 1300905  19100549 

1910041১101, 4১5071201705 0174 4১010179110755 

1995, 1 177107721 1৬৫010716ৎ, 

[,001১191)2, 1995 

[৩1], 

রানমশব ৩51৭ 

টলল্টয় তপন্তম দ্র 

টলেমি (760161779 ) বলাটধিয়ল পোপেমাখস 1 থ্রস্্ীৰ 
দ্বি্ীয় শশ্াব্'তৈ 'আলেকজান্দিব| পামক নগবে টশেমি 
উহার জীবন অতিবাহিত কবেন। ঠিনি একাধারে 
গশি৩, জ্োিবিগ্া, ভূগোল, এব সগীতে পারদর্শা 
ছিপেন। তিনি পৃথিবীর যে শোগোশিক বিববণ লিখিবা- 
ছিলেন, গ্রায তের শঙ বখ্পর পথন্ত *হাই প্ডিও সমাজে 
প্রামাণিক বলিয়। গণ্য ছিশ। 

টলেমি ভারনুধর্মের যে ভৌগোলিক বিবধণ লিখিযাছেশ 
"তাহাতে বহু জনপদ, প্-নদী, পর্বত, নগরী ৭ খন্নারর 
উল্লেখ আছে। ঠিনি উহাদের প্রতোকটিৰ অক্ষাশ ও 
ও দ্রাঘিমা€ বিবুত করিযাছেশ। কিন্ত উহার গণনায় 

নেক ভুশ আছে, স্থতবাং অধিকা*শ স্থানই ঠিক কোায় 
ছিল এবং তাহাদের বঙমান নাম কি তাহা জানিবার 
উপায নাই। কিন্তু মে কয়েকটি স্থান সম্বন্ধে মোটামুটি 

৫8৭ 

টাইপরাইটাত 

সঠিক ধারণা করা যায় তাহার সংখাও একেবারে নগণ্য 
লহে। 

দ্র হি. ০07171]000071, 01459041 8000%705 0 
17010, 05810008, 1960. 

রমেশচত্দ মশুমধার 

ভূ কেশ্মিক শিশ্বাতাত্বর প্রবগুশক্পে টশেমি বিখাত। 
এই মহানতযাধী ১ নর্মর ৭ সু বুকহধপণে (ডেফারেন্ট ) 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ২, প্রতি গ্রাহির সহি সংশ্গিঞ এক- 

একটি কক্পগ্রহ পখিবীকে বেশ কণিযা| এক-এক 
“ডেঘারেপ্ট' পাথ গুরিতে থাকে এ প্রত গ্রহটি এ এ 
বল্পগ্রঠকে কেন করিয়া বুত্তপথে ( এপিসাহবৃপ্) ঘোবে 

নব” ৩ চন্দ কেবশমান “ছ্েফাবেণ্ট? পথে আবতিত হন্ু। 
কোপাসিকামের (১৪৭৩ ১৫৭৩ শ্রী) পূব পর্যন্ত বিজ্ঞানে, 
ধর্মে ও দশ(ণ এই ম(ভরই প্রাধান্য ছিশ। “কোপানিকাস' 
ও 'জ্যোতিবিগ্ঠা «| 

আন +ভ সেন 

টাইপ মেশিন নুদণটিছণ দ্র 

টাইপরাইটান নিখনযগ্কিশ (| হা এর সাহাম্য 
পর পণ শঙ্ধণ সাদাহম] হ'তে শেখার আপে্দা বগি 
দ্রঙগর্তিঠ শেখা ইম। 

আননক সময হা *ব লেখা পাঙোছার করার অন্রশিধার 
কটি হয়| আমচ যঙ্গসভা খাব বিস্যাবিব 117, ভাখাখানা ৪ 

বাগ্ঠের প্রশাসনিক কাণ্ন বুথির শণ্থ নেখান ৯শন বাডে। 
এ মবস্থায ছাপার ম* পরিদ্বার অথচ ছাপার ম্তপুহত্ যন্ধের 

প্রয়োজন হখ না, প্রতি লোকই বাবহার করিতে পাপে - 
এমন যদ্গের প্রযোজনীঘ “1 সকা নই 'গ্ঠব কাব। 

ইসেজী একটি পেটেন্ট ১৭১৪ খ্রীষ্ভাব্ধে লযা হইলে? 
উনবি"শ শগাপীব মধা ভাগ হহচেই কাধিকরভাবে ঢাইপ- 
বাটার গরস্তন হইতে থাকে | প্রথম টাহপবাইটারপ্তপিতে 
এখনকাব মঙ সাজানো কী পোর্ড ছিল না। নান] 
স্টন্রহিৰ পর এখন টাইপগ্ুলি চক্রণাকাবে বা চরশ'শে 

সজ্জিত থাকে ও নির্দিষ্ট “কা” বা চাবি টিপিশে সংশিষ্ট 
টাহইপটি ভাপা হইবার জন্য প্রপ্তত হয় ৪ ছাপটি কাগজের 
উপরে পড়ে। এখন কোটায় কাশিধুক্ত ধিতা (রিবন ) 
থাকে এবং উহা বাবহাবের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ কৌটা হইতে 
যন্্চাপিত হইয়া বাহির হয়। প্রথম দিকে কি ছাপা 
হইল তখনই দেখা যাইত না, পরে যান্ত্রিক কৌশলে তাহা 
সম্ভব হুইযাছে। 



টাইপরাইটার 

নান! ধরনের টাইপরাইটার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
পোর্টেবল টাইপরাষ্টটার প্রথম কাখকর যস্্রূপে ব্যবহৃত 
হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাবে এবং ১৯৫০ গ্রীষ্টা্ হইতে প্রায় প্রতোক 
টাইপরাইটার নির্মাণকারী প্রত্ষ্ঠানহ সহজে বহনযোগা 
মেশিন তৈয়ারি করিক্ছে। নফেজ.লম টাইপরাইটাব, 
বা “শিঃশক টাইপরাইটার' নামক যণ্থে শব কম হয়, কিন্ত 
ইহাতে একসঙ্গে বেশি কান কপি ছাপা যায় না 

এবং ছাপাও খুব তাল হয় না। হলেকটট্র+ক টাহপ- 
পলাইটারে টাইপিস্ট-এব আম কম হয়। ইহাছে ছাপা ভাল 
হয় এবং বেশি কপি টয়ারি৪ হৃহার দ্বাথা সন্ভব 
হইয়াছে । বৈদ্যুতিক টাহপপাহটার প্রথম চালু হয় ১৯২০ 
গ্রাগ্রাবে। 

তগ্ছিন্ন “আকাউন্টিং যন্্' টাইপবাইটারের দূপভেদ 
মাত্র । 'মাজকাশ সতার্দেশে কম্পোজিং এখ খরচ বাড়ার 

জগ্য একধরনের ঢাহপরাহঢার তেয়ারি হহয়াছে (৬৭11- 

7১ ) যাহা কম্পোজি' যথ্ধের কাজ কবে। ইহা ছাড়া 

সষাাঞয চাহপরাচটি" প্রবতি হইয়াছে - চেপিপ্রিপ্টাণে 

তাঠাবহ কপতেদ দেখা যাম। ১৯৫৩ থ্রাগাবে এক প্রকাব 

হপেকট্র।ণক টাহপবাহঢার উদ্ধাবি৩ ইভমাভে | হহাতে 

মাণতে ১০০০০০টি ২ব* চাপা সম্বপব। 

শিস-স৬ "শব পক হহনে দেখিলে ঢাইপপ্রাইটাবের 

প্রচশশ ঘে একটি বিরাট ঘটনা, এ কথা অনন্বাকাধ। 

ভাবঠপষ তাহার চলন ইহহয়াছে হখখেজ আমলে, এখন 

শিল্পোন্া হব ফলে হহার বছুল প্রচার হইতেছে | 
বিনয দহ 

বাংলা টাইপরাইটাবেধ আদি অর্থাৎ, প্রথম যন্থটি 
৪৬টি চাবিতে ৯টি চিহ্ন হিনল। নানা কারনে সেহ যঙ্থ 
চাপন] কথা সইজ ছিল না, টাহপ করাৰ পঞ্ছতিতে 
জটিলতা থ।কযধ উহরি গতি ছিশ অতান্ত শ্সথ । প্রধান ৩ 

কোট-কাাবির কাদে এব মিশনাপিদের প্রয়োজনে ইহার 

বাখহার সীমাবদ্ধ থাকে । 
লাধীনতালাতের অবাবঠিত পরে স্থবেশচন্দ্র মজ্খদাবের 

নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি ৪২টি চাবি-বিশিঞ্ঠ একটি 
কী-বোর্ড উদ্ভাবন করেন। তাগ্রযায়ী টাউপরাইটাব 
তৈয়ারি করা হয়। কিছ এক্ষেত্রে প মুদ্রিত লেখার বানান 
ও পিখনভঙ্গীর সহিত টাইপকণা লেখার ছুশ্তএ পার্থক্য 

থাকায় আবার নৃণ্ন কী-বোর্ড নির্মাণের প্রয়োজন দেখা 
দ্িল। তাই পশ্চিম বঙ্গ সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়া 
তাহার মার কী-বোঙের নকশা আহবান করেন। 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর একটি চূড়ান্ত নকশ। খাড়া করা হয়। 

টাইফয়েড 

স্বাভাবিক যুক্াক্ষর রচনার অনুকূল এক বিশেষ কৌশল 
প্রয়োগ করিয়া বেমি-টনের বিশেষজ্ঞগণ ১৯৬৫ খ্রীষ্টান্ধে 
৪৬টি চাবি-সমস্বিত এহ আধুনিক বাংশা টাহপরাইঢানুটি 
শিনাণ করেন। 

অমরেন্দ্র€ুমার সেন 

টাইফয়েড একপ্রকার আন্বিক ব্যাবি। ভারত এবং 

অগ্ঠান্ত উষ্ণপ্রধান অঞ্চণে এখনও ইহাব প্রকোপ যথেষ্ট। 

সাল্্যোণেল্লা টাইকি (55171076114 (9171) নামক 

পোগজীবাণু টাহঞফ্ষেড রোগের কারণ । আম্ি+ জর 
আবও ছুই প্রকার জীবাণুত্র ছারা ঘটিত পাখে_ 
সাল্মোগনেল] প্যা্াটাভময়েড এ? (5279091501৫ 4) 

এব" সাল্মোনেলা প্যাগটাহফয়োছ এবি ও হহাদের মধ্যে 
প্রথমোনু জীবাণুর প্রকোপ নাতিনশোধ অঞফলে এবং 

দ্বিাধ্টির প্রকোপ উঞ্চপ্রধান অঞ্চলে অধিক দেখা যণ্য়। 
অবশ্য প্যাপাটাহফয়েড জীবাণু জনিত জব সাধারণতঃ 

ঢাইকুয়েড বের মত প্রাণাশ্থকব হয় না। 

খাছের মরা দিয়া টাইকয়েডের সক্মণ ঘটে । অঃ 

হইতে এই জাবাণু উপবের লপিকাগ্রন্থি, প্রীহা ৪ যকুতে 
গিয়া বাসা বাধে ৪ বাশবুৃদধি করে। প্রা ১৪ ধিন পরে 
গীবাণু ৭৭ প্রবেশ করে ৩ রোগের প্রকাশ পাহতে 
থাকে । অতঃপর জীবাণুগুলি অঞেব গায়ে পমিকাপুক্কেব 
মধ্যে বাপ বাধিয়া সেখানে ঘায়ের শট করে) ইহা হহতেই 
রোগার মণের সহিত রকপাত হইতে পারে। 

রোগের শুঞ্তে অল্প জব থাকে ১ শরীর ম্যাজ 
ম্যাজ করে, মাথা ধরে ১ এবং কোনও কোন? ক্ষেয়ে 

নাক ধিঘা রপ্ত পডে। ক্রমে জর বাড়িতে থকে । স্পাহ- 
খানেক পরবে টাইনয়েডের গুকত দ্প পেখা দেয় মুখ এ 

ঠোট শুষ্ক হহযা যাধ। জিভের উপর শাদা প্রলেপ পড় এবং 

'ভাহার পাশ্ববতী অংশ লাল দেখাধ, পেট ফাপে, খল তবপ 

হইতে পাকে, প্রীহা প্রাধহই একট বড হখ, দেহতাপ 
১০৩ ৫০ খশবেনহাইট (৩৯ 9১০ সেন্টিগ্রেড ) হইতে পাবে 

এবং নাড়ির গতি জরের ভুপনায় কম থাকে । কয়েক 
ক্ষেত্রে প্রথম সপ্াহেব শেষ দিকে শরীরে হামের মত লাল 

দাগ দেখা দিতে পাবে। 
ছিতীয় মপাহে জর আবু৭ বাড়িতে পাবে, সাধারণতঃ 

মাথাবাথা কষিলেপ প্রোগীৰ মবস্থা মার খারাপ হয, মল 
'তরল হয, প্লীহা আরও বড হয, রোগা ঞুপ বকিতে শুক 
কবে এবং অস্ত্রে ফুটা হইফা অথবা রক্তে রোগজীবাণু- 

খটিত অধিবষ বা টক্সিণের আধিকা ঘটিযা মৃত্যু হইতে 
পাবে। 

৫৪৯১ 



টাউন হল 

বাচিযা থাকিলে তৃতীয় সপ্তাহে অবস্থা সাধারণতঃ 
ভাগর দিকে যায়। রোগ সারিবার পথে না গেলে 
অবস্থার গ্ুমাবনতি ঘটে; অর্ধানমীলিত ৮ক্ষ, বিড় বিড 
করিয়া বকা, অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থা, হাত দিয়া বিছানার চা?র 

ধরা ও ছাড়া, শাডির ক্ষীণ গতি, ফুসফুসে জপাধিকা, পেট 
ফাপা ও অজ্ঞানাবস্থায় জলের মত মপত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ 
দেখা যায়। 

টাইফয়েড সারিয়া গেলেও শতকরা ২-৪ জনের মপ- 

মৃত্রে টাইফ্য়েডেব জীবাণু গাধয়া যায়, ইহাদের সম্পশে 
টাইফয়েড ছড়ানো অসম্ভব নয়। 

ক্লোরামৃফেনিকল জাতীয় ঈষধ দ্বাা টাইফয়েডের 
চিকিৎসা করা হয়। অগ্বে ফুটা হইশে বা মলেখ সহিত 
বকুপাত উম্ধ প্রয়োগে বন্ধ না হইলে শপ।চাকত্সা করা 
যায়। 

টাইফয়েডেব প্রতিষেধক টিকায় সাল্মোনেল্লা! টাইণি, 
সাল্মোনেযা প্যারাটাইকয়েড এ এবং সাল্মোনেশি| 
প]ারাটাইফয়েড “বি? জীবাণু খাকে। বঙমানে হহার 
সহিত 'ভি-আই” ( ইণনেজী কখা টিকপেন্ল হইতে) 
রোগজ্ীবাণু৭ মিশানো থাকে । এরূপ টিকার হন্জেকশন 
দ্বারা দেহে রোগশ্রাতিষেধক পদাথ 28 হসু। “আদ্িক 
রোগা ও “টিক? দ। 

নলীগোপ।ন মুমদ।ব 

টাউন হল কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্ব দিকে অবস্থিত 
প্রাচীন প্রত্িষ্ঠান। নগরীর উন্নয়নকল্লে প্রবতিত পটাবি 
কমিটির পটাবি-লব্ধ অর্দে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাত সরকারের 

ইঞ্জিনিয়ার গান এব” এশাবির তক্বাবধানে ভবনটি 
নির্সিত হয়। ছিতল ভখনটি চোরিক স্থাপতাবীঠিতে 

নিমিত। উভযপেই গ্রায় ৪৯ মিটার (১৬২ ফট) দার্ঘ 

৪ প্রায় ২০ মিটার (৬৫ সু) প্রশস্ত হলঘর আহে। 

উদ্নূর ৪ দক্ষিণে প্রশস্ত দার্ঘ মোপানাবপী বঃমান। 
প্রথম দিকে লটারি কমিটি ৪ তৎপরে সরকার খয়ং 

ইহার তরাবধানের ভার বহন করিয়াছিলেন। বর্তমানে 

ইহ] কলিকাঠা পৌর প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্বণাধীন। 
এই প্রতিষ্ঠান বড় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভ্টানের 

স্বতিবিজড়িত। এখানে অঠঠিঠ রাজনৈতিক সভার 
মধ্যে ১০৮১৩ খ্রীষ্াক্ধের সনন্দেব বিক্দ্ধে প্রতিবাদসভা, 
সংবাদপত্র শৃঙ্গলমুদ্ত করার প্রস্তাবের সযথনসভা, ইল্বাট 
বিশের প্রতিখাদসভা, বিচাব-বৈষযোর দৃরীকরণ সম্বদ্ধে 
মেকলের আইনের প্রতিবাধসভা প্রীতি উল্লেখযোগা । 
এই ভবনে হিন্দু মেলার উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র বাঙালীর 

টাকশাল 

সামরিক শিক্ষার আবশ্বীকতা সম্বন্ধে এবং কেশবচন্দ্র সেন 
প্রাচা ও পাশ্চাঞ্চের মৈত্রী সম্পর্কে ভাষণ দিয়াছিলেশ। 
স্বদেশী আন্দোপনের হতিহ!সের মহিতও টাউন হণ জড়িত। 
বঙ্গতঙ্গের প্রতিবাদে বিলাতীদ্ববা বর্জনের প্রস্তাব ১৯০৫ 

খ্রা্টাকের ৭ আগস্ট তারিখে এখানেই গৃহীত হয়। 
রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম ও সপুতিতম জন্মোধ্সব টাউন হলে 
উদ্ধাপত হইয়াছিপ। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা 
বিষয়ে তিনি এখানে কয়েকবার বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। 
সেযুগে এই ভবনের সোপানম্রেণ হইতে ষে সকল গুকত্বপূর্ণ 
রাজকায় ঘোষশ। কণ। হইয়া ছল তন্মধ্যে ই'প্যাণ্ডের রাজা 

পঞ্চম জজ ও রাণী মেরা-র [পংহাপশাঞোহণের ঘোষণ। 
সবাপেক্ষা ডল্লেখযোগ্য। 

বিভিন্ন সময়ে টাউন হল নানা সরকারি কার্ষেও 

বাধহাৰ কণা হইয়াছে । ১৮৬৩-৭২ খ্রাগ্াবে ইহার 

দ্বি»লে হাহকোর্ট বামত। এহ ভতখনেই ১৮৩৮ খ্রা্টাবে 
কালকাঙা পাধপিক পাহবৰেির (বওমান গ্তাশন্যাপ 
পাইবেরি ) পুন হয়। ১৯৩১ গ্রাগ্রাদ পথণ্ বঙ্গীয় বাবস্থা - 

পাণষদ্ধের অধিবেশন এখানেঠ বামত | বধঙমানে এখানে 
মিউানীপপ্যাশ ম)ানিখ্রেট পাশটি মাছলিষ্রেতের আদালত 
এব ক্যাশকাঢ। মডানাপপযাণ সাঙিস কামশনের দর 

অবান্থত। 

দ্র যোগেশচগ্র বাগল, কশিকাহার সংস্কৃতি কেন্দ্র, কপি- 
কা) ১৩৬৬ বঙ্গান্ধ। 

মাব। ওহ 

টাকশাল দাতুনিষিত মুগদা তৈমাবি করার স্বান 
৮াকশাপ ( € টঙ্কশাপা ) নামে পখিঠচিত। ইহা সচরাচর 
সবকারি অথবা লরকাবের থাবা শিয়তিত প্রতিষ্ঠান। 

আগখানিক ৬৮৫ গ্রাষ্টপুবানে পিঙডিয়াতে বাঙ্গকীঘ 

টাকশাপ ছিল। লিডিয়াধ [নকট হহতে গ্রাস মুধা- 
নিশাণবিগ্ঠা শিক্ষা কবে, গ্রীসের নিকঢ হইতে রোম। 
[ব্রিটেনে বোমক বিজয়ের পুবেও টশাকশাণ ছিল। গ্রীক 
প্রঙাবের ফলেই ভারতে মু্রাঙ্কণ প্রবাতত হয়, এই মতবাদ 
প্রচণিত আছে। কিন্তু বৈধিক সাহিতোও ন্বর্ণমুদ্রার 
(নিক্ক) উল্লেখ আছে। মন্গুসংহিতায স্বর্ণ, রৌপ্য ও 
তাম মুদ্রার বিশদ বিবধণ পাওয়া যায়। অন্ততঃ শ্রীষ্টপূর্ 
ষষ্ট শতাব্দীতে যে ভারতে মুধ্ধার প্রচলন ছিল তাহার 
বাস্তব প্রয়াণ পাহয়া গিয়াছে । মুদ্রাঙ্কণ ৪ টাকশাল 
যেমন চীনে, তেমনই ভারতে স্বাধীনভাবেহ উদ্ভুত হইয়াছিল 
বলিয়া মনে হয়। যৌধেয় মুদ্ধার ছাচগুলি প্রাচীন 
রোহিতক অঞ্চলের বাস্ত্ীয় টণাকশালকেই স্থচিত করে। 

৫৯২ 



টাকশাল 

কৌটিলোর অর্থশান্ত্রে লক্ষণাধ্যক্ষ নামক এক শ্রেণীর কর্মীর 
কর্মের যে নির্দেশ আছে তাহা রাজকীয় টশাকশালের কথাই 
মরণ করাইয়। দেয়। ভারতে মোগপ আমলে প্রধান 
গ্রধান শহরে রাজকীয় টশাকশাল ছিল। উপরন্ধ সম্রাটের 
জয়-স্বন্ধাবার বা সেন্যবাহিনীর সহিত যুক্ত শ্বাম্যমাণ 
টাকশাল৪ ছিপ। আইন-ই-আকবপীতে টাকশালের 
সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর কমীদের ও তাহাদের কার্ষ- 
কলাপের শিস্তািত বর্ণনা 'শাছে। প্রান্-আধুনিক কালে 
একটি বিশেষ দেশে ব্ধসংখাক টশাকশাল কাজ করিত। 
আকবরের সাম্রাজো বিভিশ্ন নগরে টাকশাপের সংখা। 
ছিপ প্রায় ৪০টি। মুসলমাণ আমলে দিল্লী ও পাহোবের 
টাকশাপই ছিপ বিশেষ উদ্লেখযোগ্য। বর্তমানে সমগ্র 
পৃথিবীতে টাকশালের সংখ্যা খুবই পরিমিত; ভারতে 
এখন মার তিণটি টশকশাপ বিছ্বমান। 

প্রাটীণ ও মধ্যযুগে টাক] তৈয়াবির ছুই প্রকার বীতির 
সন্ধান পায় যায়: ১, ছাচে ঢাপা পঞ্চতি (কাস্ট ইন 
মেল্য) ২. ছ্াচে আঘাত পদ্ধতি (ডাই-ট্রাক )। 
প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে পূর্বনিমিত ক্ষোদিত ছাচের ছিদ্রপথে 
লিও ধা ঢাপিয়া দেওয়া হইত | অনেক সময় মুখা ও 
গৌণ ছাচ ( অবৃভার্প আযাও ব্রিভার্ন মোল্ডস ) মুখোমুখি- 
ভাবে লাগানো হইত; কখন কখনও অনেকগুপি ঘুখ্য 
ছাচবাহী কোন৪ চাক্তির লহিত অনুরূপ সংখ্যার গৌণ 
ছাচবিশিষ্ট আর এক্গি চাকতি লাগানো হইত। যৌধেয় 
মুদার ছাচগুলি দেখিয়া মনে হয় যে, কয়েক জোড়া চাকতি 
একের পর এক সাজাইয়। এগুলির চারি পাশে মাটির 
প্রলেপ লাগানো হইত; গলিত ধাতু ঢালার পর ঠাণ্ডা 
হইলে চাক্তিগ্ুলি ভাঙিযা ট।ক বাহিব করা হইত। 
দ্বিতীয় পঞ্ছতিটির প্রধান অঙ্গগুপণি ছিল এইপপ : ক. 
গপিত পাকে ঢাপাই করিয়। ধাতুর খাট শিশ্নাণ খ. বাট 
হইতে পাও তৈয়ারি কণা গ. পাত হইভে একটি অশ 
কাটিয়। লইয়] নির্দিষ্ট ওজনের ও আকারের পি (ব্রাঙ্ক ) 
নির্মাণ ঘ. পিগ্ডের উপর পুধশিমিত উতৎকীর্ণ াচ 
বসাহয়। হাতুড়ির আঘাতের দ্বারা এ ছাচের ছাপ পিগ্ডের 
গায়ে কিয় দেওয়া। কখনও কখনও ধাতুকে গলাইয়া 
ও ঢালাই করিয়া সরাসরি পিণ্ড তৈয়ারি করা হইত। 
প্রাচীন ভারতে ছাচে-আঘাত প্রথায় তৈয়ারি টাকাগুলি 
এখন পাঞ্চ-মার্ক ড১ মুদ্রা নামে অভিহিত । মুখ্য ও গৌণ 
দুইটি ছাচের মধ্যে ধাতুপি গুকে রাখিয়া হাতুড়ির আঘাতে 
ুদ্রাঙ্কণের মধ্যযুগীয় পদ্ধতি ভারতে উনবিংশ শতাব্দী পর্বস্ত 
প্রচলিত ছিল। টাকা অনেক সময় টাকশালের পরিচয় 
বহন করে। বিভিন্ন যুগের টাকায় নান! ধরনের নকশা! 

ভা ৩৭৫ 

টশাকশাঁল 

দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন অক্ষরের নকশ1 ( মনোগ্রাম ), 
বিচ্ছিন্ন অক্ষররাজি, প্রতীকচিহ, রাজা বা রানীর মুখ 
ইত্যাদি। 

মধ্যযুগের ইওরোপে ছাচে-আঘাত, পদ্ধতির ছ্বাণা 
টাকা তৈয়ারি করার কপা-কৌশলের উন্নতির জন্য নহু 
নৃতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছিল। যঙ্ছের 
সাহায্যে টাকা তৈয়ারি করার স্থচনা হয় ইটালীতে। 
পাত শির্ধাণের জন্য রোলিং খিল, পাত হইতে গোলাকার 
চাকি (ডিঞ্ক) কাটার মন্, চাকিকে ছাচে ফেলিয়া 
দুদ্রাঙ্ছণের জন্য স্ক-প্রেস-- এই সকণপ আধুনিক পদ্ধতি 
প্রবতিত হয় পার্খীতে ( পযারিল ) ১৫৫৩ খ্রীষ্টান্সে। ১৭৮৮ 
খরীষ্টান্ে বোল্টন ও ওয়াট বাপ্পশক্তির দ্বার! ক্ষু-প্রেস 
হইতে টাক তৈয়ারি উদ্ভাবন করেন। ১৮৩৯ গ্রীষ্টান্সে 
উলহব্ণ ([0171]10])) লেভার প্রেন আবিক্গার 
করেন এবং ক্রমে তাহা স্কু-প্রেসের স্থান অধিকাণ 
করে। 

আধুনিক মুদ্রানির্মাণ পদ্ধতির বিভিন্ন অঙ্গ গুলি এইরূপ: 
১. ধাতুর শোপন ও মিশ্রণ ২. স'কর ধাতুকে গলাইয়! 
ও ঢালাই করিয়া বাট নির্মাণ ৩. বাটকে পেষণ করিয়] 
পাত তৈয়ারি ৪, পাত হইতে চাকি বা 'ব্রাঞ্ী”এর কহন 
৫. চাকিগুলিকে “টেম্পার, করা ও পরিষাৰব কর! 
৬. চাকিগুপিকে রোল করিয়| তাহার চারি ধার উচু কবা 
৭. নুদাদ্ষণ যন্ত্রে দুই ছাচের মধ্যে চাকিকে রাখিয়া প্রচণ্ড 
আঘাতের সাহায্যে তাহার দুই দিকে ছাপ ভোলা; একই 
প্রক্রিয়ায় একটি বলয়েপ্র দ্বাথা চাকিটি ধৃত হইয়া তাহার 
কিনারায় খাজ কাট] হয়। 

ঈস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬১ খ্রাষ্টাঞ্ছে মাঢাজে) ১৬৭১ 
খ্ষ্টান্জে বোম্বাইতে এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাবক্ে কলিকাতায় 
টশুকশাণ প্রতিষ্ট। করে । 
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টাকশাল 
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ত্রালণ।থ মু'খাপাখা।য় 

১৭৫৭ খ্রীষ্াকধে নবাব সিরাজুদদৌপা ঈ*১ ইপ্ডিযা 
কোম্পানিকে ভারতে একটি টশাকশাপস্থাপনের অধিকার 
দেন। উত্ত আছে যে, নবাবেশ সহিত চুপি অগ্ুপারে 
কপিকাতাধ কোম্পানির প্রথম ভাপ্তীষ টাকা এ বৎসর 
মুরিত হয়। ৩থনকার ীতি ছিণ ধানুখণ্ডকে দ্বহটি 
উতৎ্কীণ ছাচের মধ্যে বাথিযা উপরের ছাচকে হাডঙির 
ছারা পিটিষা মুদা প্রপ্তঠ করা। কাগকয়শার খোপা 
চুল্পিতে ধাতু গলানো হইত। পাত ৫৩যার করার বোলিং 
মিশকে টানিত বনুমংখাক শ্রমিক । বাল্টন যগ্ত্েব দ্বাবা 
£সন্ছিত পুরাদস্তর আধুনিক ঢশাকশাল কলিকাতাখ প্রতি- 
ঠিত হয় ১৮২৯ খ্রীষ্টান্দে। পাচ বংমব পুবে মেজর জেনারেল 
ফব্বেম কলিকাতাব ৪৭ ন” খ্বাওড পোডে ইহাব তিল্ি- 
প্রস্তর স্বাপন কবিয়াছিলেন। ইহাকেই বলা হযকপিকাতি এ 
পুবাতন টশাকশাশ। এখানে দৈণিক ছুহ পঞ্চ বৌপ্য 
মুদ্রা গ্রস্ত ত হইত। পরে এই টণাকশাণে স্ব ও বৌপ্যের 
মু এবং তাত্র, নিকেণ প্র্ুতি হীন ধাতুখ ও তাহাদেণ 
সংকরধাতুর এুদ্রা ঠঠযারি হইতে থাকে। ভারতে মুদ্রা 
নিষাণে রৌপ্য কিছকাল পৃবেও ব্যাপক ভাবে বাবঙ্গত 
হইত। সম্প্রতি ভারতীয় মুদ্বায বৌপোব বাবভার অন্থহিত 
হউযাছে , অর্থনৈতিক কারণে তাহার স্থান আন্তকার 
করিষাছে তাঅ, নিকেপ, 'ম্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি । 

মু্ধানির্সাণে সকর ধাতুর খাবহার নিয্নপিখি ৩ববিবেচনা- 
গুপির উপর শির ববে: ক.সাকর ধার উপাদাপ 
স্বরূপ হীন ধাতৃগুণলর পধাপুতা ও মূল্য খ সক 
ধাড়র প্রপ্ততির অপাযাসসাধ্য৬1 গ. তাহার চেহাখা 
অবিবশত। ঘ. তাহার অপ্বিধুতা 9 ও ডাহা জাল 
করিতে না পাবা সম্বন্ধে নিশ্চখডা | 

১৯০১ খ্রীষ্টান্দের ইপ্ডিবান কধনেদ্দ আযাক্ট (পরে 
যেমন যেমন স শোপিত হইযাছে সেই গুলি সমেত ভার ঠীয 
মুদ্রাঙ্থণের আইন ) মন্রসাবে বিভিন্ন মুল্যে ভারতী মুদ্রায় 
বব ধাতু ৪ সকরধাতৃগুপি এইকপ : 

এক টাক।, ৫* পধস। ও ২৫ পযসা-- বিদ্ধ নিকেল 
১* পযসা: ভা শিবেন (৭6% তঠাম ও ২৫ শিকল) 
৫, ৩, ৩ ও ১ পধন1--গ্যা |নিশিধান ন)াঙ্গানিজ আ বুমিনিয়।ম 
ও তংসহ ২ ৫ হইতে ৪ ম্যালগানিস )। 

মুদ্রার নির্মাণকার্য প্রতি ধাপেই এমনভাবে পরিচাশিত 
হয় যাহাতে সামান্যতম ভুল বা ত্রটি না থাকে | প্রতিটি 

টপাকশাল 

প্রক্রিয়াই সতর্ক দৃ্টিসহকারে নিয়ন্ত্রিত হয়। নিভু নির্মাণ 
ও উচ্চাঙ্ষের অস্তোত্কর্মের ফলে টণাকশালে গ্রস্ত মুদ্ধাকে 
জাল কর] খুবই কঠিন। মুদ্রার প্রতিটি শ্রেণীর শিজস্ব 
শিষাণ সমস্তা আছে এব, কোনও নৃঙুন ধাচেব মুদ্রার 
ঠাপাও উতপাধন সম্ভব হতে বু সপাহ বা মাল পাগিষ। 
যায়। 

অষ্ট্রেলিযা, টান, সি হশ, মিশর, পাকিস্তান, সাউদি 
আবর্ধ, প্েচস সেট্ল্মে্টস প্রভৃতি বহু বিদেশী রাষ্ট্রের 
মুদ্রাও কলিকাতা টাকশালে প্রস্তুত হইখাছে। ১৯৪৭ 
খীষ্টাব্দেণ পুবে দেশী বাজাগুলিও এখানে তাহাদের ম্দ্রা 
তৈযাবি কবাখ| শহণ্ত। 

খুত্রা9 ঞ্মবর্ধখান চাহি॥1 মিটানোর লগ্ত কলিকাতা 
একটি শঙন ৮াকশাশেব স্থাপনা সুদাথ জলনা-কল্পনার পর 
১৯৪১ গ্রাগাবে আবঞ্ধ হয এব মুদেব কারণে বন্ধ ভইযা 

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্জে পুনরারন্ধ। হয। ন্মণশেষে ১৯৫২ গ্রাষ্টান্দের 
শে্কে্ারি মাসে তাহার আন্ু্গানিক দ্বাবোদঘ।টন খন্গণ 
হয। হহাই কনিক্কাতাব নুতন সালিপুর টাকশাল। পাৰ 

ঈ্যা্চ রোডের ৮শাকশাপটি উঠিখা যাগ | ম্ালিপুর টাক- 
শালের কর্মীল খা প্রা ২৩০০1 আলশিপব ৮শকশাশ 
ব্যশঙ তাবঠে পঠমানে গব৭ ছুইটি উতাকশাল আছে, 
একটি বোম্বাহযে এব অপবুটি ভাথারাবাদে | 

হরেদ মামশে শবশাখ এদার সম্মখ (মাজা) 

দিকে বিচেনের বাজ (বা বাশীর) মন্তকের ছাপ খাকি ৩। 
১৯৫৩ খ্রীষ্টান্ডে ভাব হাথ মুদাখ সম্পৃশ গণ্ন নকশাব গ্রা1তন 
হখ। মুশাব সন্ুখ দিকে মঙ্কিত ইল ঢাক, আখুলি ও 
পিকে অশোকস্তজেব মিহশাধের প্রতিন্ধপ এব নি 
মুলোর মুদাগ্থশিতে সি হঙামর পাগদেশে আঙ্গি 5 বুষতের 
প্রাতঞতি | ১৯৫৭ খ্রীঞ্াঞেব ১ এপ্ডি হ১ঠ খতন 
শিক মদ। চালু হহল এব খন হইতে মুছার শকশা- 

গুলিণ৭ নান। পরিবতন ঘটিবাণে । আশিপুব ৮াকশালেত 
ুদ্রান্কণ যর হহতে দৈনিক প্রাথ ৩০ পঞ্গ মগ! নিগও হয । 

মুদ্াঙ্গণ ব্য ঠীও উশাকশাশ সবকাবি ও আাধা-সবকারি 
স'গঠনেব তরফে মেডেন, সম্মানচিঞ্চ, ব।|জ, শ্রচ প্রভৃতি ৪ 
তৈয়াবি করে। ভাররত, পন্পবিূণণ, পদ্মউ্ষণ, পরমবীর- 
চঞ্, মহাবীরচন ইত্যাদি টাকশাপে নিমিত হয। 
সরকারি দপরগ্ুপির তরফে গৌণ ও প্রচণিত প্রামাণিক 
বাঢখারা তৈষাবি করার কাজ টশাকশাপ করিয়া থাকে । 
টশকশাপের আর একটি বাডতি কাজ হুইপ বাজারের 
বাটখার! ও মাপগুলি ঠিক কিন! পরীক্ষা করা এবং ছাচ, 
ইম্পাতের স্ট্যাম্প ও সীল তৈযারি করা। জশপাধারণের 
পক্ষেট(কশাপ স্ব ও অন্যান্ত মহার্ঘ ধাতু ও সংকর ধাতুকে 
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টাক 

গলাইয়া ও কষিয় দেয়। জাপ মুত্র! সদ্ঘ্গে বিশেষজ্জের 
অভিমশ সববরাহ কধ্িয়া টাকশাপ পুলিশ-কর্পঞ্গকে 
সাহায্য করে। টাকশালে ছৃষ্পাপায 9 জাপ মুদধার এব 
জাপিয়তদেব মন্নাদির চিন্তাকর্মক "শো-কেস আছে। 
এখানে একটি ধাুপরীক্ষা দপুব (গ্যাসে ডিপার্টমেন্ট ) ৪ 
তাহার পূর্ণাঙ্গ প্যাববেটগি ৪ বিচ্যমান। 

প্রতাপাব। টিক 

টাকা মুদাবাবস্থা ত্র 

ট।ট। ইনুল্টিটিউট অফ ফাণ্ামেণ্টাল রিসার্চ ভারতের 
অন্যতম জাতীয় বিগান-গব্ষেণাগার । ১৯৪৫ গ্রষ্টান্দের 
জুন মাসে বোম্বাই সরক্ষাণ (বংমান মহাণাছ্) ও গার 

দোরাব্জী টা] ট্রাস্টের সম্মিলিত এক প্রচেষ্থাক্স বোস্বাই- 
এব আপোলো পায়ার বোডে প্রঠিঠানটি স্থাপিত হয। 
এই প্রঠিঠানেব মুখা উদ্দেখা হই: পধাথবিগ্া ও গণিতের 
বিভিন্ন শাখাধ মৌলিক গবেখন।ব পরিচালনা । ১৯৪৮ 
গ্ীষ্টাদ হ১১৩ ঞ্ষানের অধিকা শ বাযভাব ভারত 
সরব্ান গণ করায় ইহার পবিচাপন শিখষে ভারত 

সবকাব, বোশাই সবঞ্চান এক চাটা টার যধো এক 

বিপর্ণীণ চুক্তি ম্বাঙ্গবি ঠ হয । ১৯৫৩ জীষ্টঠকেব ১ এপ্রিপ 
হইতে কাসকধ এই 09 অনুযাযী গ্রুতি্ানটি জা হীঘ 
গবেষশাগার হিসাবে পীক্ষতি পাত করে এখ" উম্চহণ 

খিঞ্শানেৰ বিশে পাব্মাণবিক বিভানেব ৪ উচ্চ 
গণিতেৰ গব্ষেণার একটি আদর্শ প্রতঠিচান হিসাবে গণা 
হয। টউন্বেঠে শারঙ সণকারেব আণবিক শক্তি-সংস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হ দঘাৰ পূর্বে এই ইন্ইটিউটে ভার সবকাবের 
সমস্ত পাখমাণবিক গবেসণাকাধ পরিচালিত হইত । 
বঙওমানে পদাখবিগ্ভাষ যে সকপ গবেষণাকার্ধ পরিচাপণিত 
হইত্ডেছে শাহাব মধ্যে মহাজাগতিক বশ্মি( লস্মিক বে) 
৪ পারমাণবিক বিজ্ঞানে তত্বমূলক কার্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগা। ব্যাবহাবিক পদার্থবি্া বিভাগে মহাজাগতিক 
রশিব পরিমাপণ, ৬ পদার্থবিদ্যা (গিগুমিজিপ্প ), শিউটন- 
বিচ্া, ইপেকট্রনিক্স প্রভৃতি শাখায বহু গবেষণা সাধিত 
হইতেছে । সংখ্যাতন্ব এবং বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিত 
বিভাগেও মৌপিক গবেষণা বিশেষ উলেখের দাবি 
বাখে। 

সমীবুমাব খোস 

টাটা, জামসেদজী (১৮৩৯-১৯০৪ খ্রী) ইনি বরোদা 
রাজ্োর নভলারী গ্রামে বিশিষ্ট পাশী পরিবারে ভূমিষ্ঠ 
হন। বোখ্বাই গলফিন্স্টোন কলেজে পাঠান্তে তিনি 

টাব্বাইন 

পৈতৃক বাবসাষে যোগদান করেন। ১৮৭৭ খরষ্টাবে 
নাগপুরে এখ্পরেস কটন মিলের পঠিষ্ঠ। হার প্রথম 
শিল্পপ্রয়াস। এই মিলে প্রথন বি" ম্পিগুল চান্ করিয়া 
জামসেদজী ভারশীয় বস্ত্রশিপ্পে নববুগ আনেন । 

দেশের শিল্পোন্নছনে জামসেদজীব প্রতিভার সবচেয়ে 
বড পরিচম্ন হইল : আধুনিক ভাবশীয় ইস্পাত শ্ল্পের 
সচক জামসেদপুরের টাটা আয়রন যা হাল থযার্কস, 
ভারতের প্রসিগ্ধ বিজ্ঞান গবেষণাকেন্ত্র বাঙ্গালোরের 
ইঞ্চিযান ইন্প্টিউট অথ সাযেম্স ও ভার্ন একটি 
বৃহৎ বৈদ্ভাতিক শণ্কি সরবপাহ-সংস্থা বোশ্বাই-এব টাটা 
হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার ক্কিন। অবশ্য এখানে 
উল্লেখ করা যাইত্তে পারে যে, মুড়াৰ পূর্বে তিনি শ্ল্লি- 
নগরী জামসেদপুবের বাস্তব কপাধণ দেখিয়া যাইতে 
পাবেন নাই। 

ধাঞ্িগত দান ৪ মেবার পরিবতে ন্ম'বন্ধ পরিকল্পন*- 
অগ্রযাধা মানিষের হিতসাধন ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচারে 
ভামসেদজা এই দেশে অন্ততম পবপ্রচশক | ভাহার 

নির্দেশিত গ্রতিটিত বিডি টা টাস্টগুপি অধশহাবী 
ধরিয়া আহহাণ, শিক্ষাগ্ুসার, গ্রায়োপ্নধন পবিকলন এবং 
ক্যান্সার, সদাজবিদ্ঠ| ও বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় 
সহাথতা কবিষা আসিতেছে । জামসে?জী যে আধুনিক 
ভারতের অগহম প্রধান লঙ্া বলিযা পবিচিত হইবার 
যোগা এ বিষষে কোনও সন্দেহে নাই। 'জামস্দেপুর' 
হু 

বাখাপ্রলাদ গু 

টাটানগর জামসেদপুব তর 

টাণ্ডা মালদভ দ্র 

টার্বাইন টাব্বাইন কথাটিৰ উৎপন্তি পাতিন ভাষা 
হইতে এব ইহাব অথ আবওনকাপী -- ষে বস্ত আবওন 
করে। গতিশণ গল, বাম্প এবং গ্যাস-জাতীয কোনও 
তল পদার্থের ক্ষমতার দ্বারা যে চক্রকে খোবানো যায, 

তাহাকে টাব্বাইন বপে। এই চত্র তরপ পদার্থের 
ক্ষমতাকে শক্তিতে পরিণত করে এবং এই শক্তিকে 
শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। ঘুরস্ত টাব্- 
বাইন কল-কাবখানায় ব্যবধত হয বা সাধারণের 

বাবহাবের জন্য বিছ্বাৎ উত্পাধণ কবে। বিশাল আয়তনের 
জাহাজ এবং অনেক উডোজাহাজ চালনায় টাপ্বাইন 
অপখিহার্ধ। 

টাব্বাইন প্রধানতঃ তিন প্রকারের : ১, জপ ২. বাষ্প 
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টার্বাইন 

এবং ৩, গ্যান। এতদ্বযতীত হাওয়া-টাব্বাইনের ও বিশেষ 
সীমাবদ্ধ বাবহার আছে। 

বাধের সন্নিকটে কিংবা জলপ্রপাতে বিছ্বাংউৎপানের 
নিমিত্ত জল-টার্ধাইন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। জল- 
টাব্বাইনের শক্তি নির্ভর কবে নিম্ললিখিত বিষয় গুপির 
উপর : ১. প্রবাহিত জলের আয়তন বা পবিমাণ ২. উচ্চ 
স্থান হইতে জল পড়িয়! টার্বাইন চক্রকে আখাত করিবার 
পূর্ব পর্যন্ত জলের পতন পথেব ধৈর্ধ্য। বাধ ছারা আবদ্ধ 
নদীর ক্ষেত্রে এই দূরত্ব প্রায় ৩০* মিটার পধস্থ হয়, কিন্তু 
পাবত্য প্রদেশে ইহা ১৫০০ মিটার হওয়া কিছুমাএ 
আশ্চধের নয় । 

বাম্পীয় চার্বাইন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শকিশালী যন্তের 
অন্ততম। বাম্পীয় টার্বাইণে জলের পরিবর্তে উচ্চ চাপের 
বাস্প ব্যবহার কবা হম। টার্বাইনের এক প্রান্তে বাশ্প 
প্রবেশ করে ও টার্বাইশের ভিতর ধাবিত হইবাণ কালে 
এই বাশ্পের আয়তন বুদ্ধি পায় এবং টারুবাইন-চপ্রকে 
আবতিত কবে। টার্বাইনের অপণ প্রান্তে বাস্প রণ 
করিবার যে যঙ্থ থাকে, তাহ। এক শন স্থানের স্থতি করে 
এবং বাবহত বাস্পকে জলে পর্সিণত কৰে এবং এই 
শূন্য স্থান টারুখাইন মারফত বাম্প শোষণ করে। পিস্টন- 
ইঞ্জিন অপেক্গ। বাষ্পীয় টার্বাইন ন্মনেক বেশি কাধকর। 

গণস-টাবৃবাইনও বাম্পীয় টাব্বাইনের মতই কাজ 
কবে, কিন্ব কেবপ বান্পের পর্িবন্ঠে ইহাতে উত্তপ গযাস 
বাবার করা হয়। গ্যাস-টার্বাইনে ব্যবহার্ধ হ্গাসাশি 
পদার্থ হইতেছে তল, কেরোসিন অথবা প্রাকৃতিক গাস। 
সমপবিমাণ শক্তি উৎপাদনে গ্যাস-টার্বাইন বান্পীয় 
টার্বাইন অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ও হালকা। জলধান, 
উডোজাহাজ, রেলের ইঞ্জিন, পবীক্ষামুশকভাবে মোটর 
গাড়ি চাপনায় এবং বিছ্যুৎ্ৎ উৎপাদনে গ্যাপ-টাব্বাইন 
ব্যবহাত হইতেছে । 

জল-টার্বাইন এতই প্রাচীন যে ইহার আবিষ্ধতার 
নাম আজও 'অজ্ঞাত। গ্রীন, মিশর এবং ভূমধ্সাগরের 
তীরখর্তী অধিণাসীর] শশ্ত চুর্ণনে এবং লেচ কাধে জপ- 
টার্ুবাইন ব্যবহার করিত। ১৮৩২ গ্রী্াঝে ফুনের নামে 
একজন ফরাসী ইঞ্জিশিয়র সবপ্রথম কার্ধকরভাবে ৫* অশ্ব- 
শক্তিবিশিই এক জল-টার্বাইন উদ্ভাবন করেন। বাতাপ- 
টারবাইনের প্রথম প্রচলন দেখা যায় মধ্য প্রাচ্যে প্রায় ৯০০ 
্ষ্টাকে এবং ইগুরোপে ১১০০ খ্রীষ্টাকে। ১৮৮৭ গ্রীষ্টাবে 
স্থইডেনের লাভাল এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইঞ্চিনিয়র 
পার্দন পৃথকভাবে ছুইটি বিভিন্ন প্রকারের বাশ্পীয় টাব্বাইন 
আবিষ্কার করেন। গ্যাস-টার্বাইনের আবিষ্কার দ্বিতীয় 

টানার, জোসেফ ম্যালঙ উইলিয়াম 

মহাযুদ্ধের পূর্বে হইলেও এই বিষয়ে বিশেষ উন্নতি 
পরিপক্ষিত হয় বিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধের সচন। হইতে, 
কারণ গ্যাস-টারুবাইনে যে উচ্চ তাপ ব্যবহার করা হয় 
আহার জন্য টার্খাইন-পির্যাণের উপযুক্ত মিশ্রিত ধাতুর 
আবিষ্কাব হয় গত মহাযুদ্ধের পর। সম্প্রতি পশ্চিম 
জার্মানীতে গ্যাস-টাব্বাইনে পারমাণবিক শক্তি কাজে 
লাগানোর প্রচেষ্টা চলিতেছে। 

দ্র ),. চা. [0,0০১ 11860) 2170 106৫5107 ০ 

5601 70 0365 111/7177065, 19531 1.3. 1091900, 

117010 1301)" 12727176617, ০ 015 1954. 

রামেখর ভট্টাচাধ 

টার্নার, জোসেফ ম্যালর্ড উইলিয়।ম (১৭৭৫-১৮৫১গ্ী 
ইংবেজ চিরকর। টানার ১৭৭৫ খ্রীগ্টাব্ধের ২৩ এপ্রিশ 
লঞ্খনে জন্মগ্রহণ করবেন । হাহাব পিশা ছিশেন নাপিঙ | 
টার্নার বিশেদ্ব কি লেখাপডা শেখেন শাহ। বধ্যাল 
আকাডেমিতে ভাহার শিল-শিক্গ। শক হঘ। টানার 

৪ গার্টিন জলবঠেব চিহশিকে পুন স্ংমামাণতত 
করেন। ১৭৯১ খ্রীগ্রান্দথ হহতে খিনি তাহাণ 5 
বঙডেব কাজ শুরু কবেন। ১৮২২ হ্বী্াদে ট্িশি নাণোপে ধ্ব 
লঠিত চিবলিব এক গ£পদর্শনী পাগার (প্যারিস) 
লযশ্প স্গ্রহথখাপাম দেখিতে যান এবং গ্রদশিত ডাচ ৪ 
ভেনিপীন শিলপীদের বুনার ছারা প্রঠাবাশ্বিত হশ। 
১৮৩০ খ্রীষ্টাবের পন আলো খেলার বিচিন প্রকাশ 
তাহার চিরে প্রাধান্ত পা । 'এই মধু টানাবকে অত্যান্ত 

বিষপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হ্য। তিনি ১৮০২ 
খীষ্টাবৰে বয়াল আকাডেমিব সাশ্ত হন এবং ১৮৪৫ গ্রীগ্রাব্দে 
উহার সহ-মভাপতি হন। মুত্যকাপে তিনি ২০০০০ 
পাউণ্ড আকাডেমিকে দান করেন। টান্বাথ জাতির 
প্রতি অপ্িত দানপন্জে প্রায় ৩০০ তেলরও এবং ২০০০০ 
জলরও ও রেখাচিত্র দান করিয়া যান। তাহার চিত্রের 
শ্রেষ্ঠ সংগ্রহণ্তপণি লণ্ডনের গ্ভাশগ্তাল গ্যালারি, ব্রিটিশ 
মিউজিয়াম, ভিক্টোবিয়া ও আল্বার্ট সংগ্রহশালায় 
মংগৃহীত। এইগুলি বাতীত পৃথিবী বিভিন্ন দেশে 
ব্যক্তিগত সংগ্রহে বা জাতীয় সংগ্রহশাপায় তাহার বহু 
চিত্র ছড়াইয়া আছে। প্রকৃতির সহিত একাত্মতায় 
টার্নার জল, মাটি, আকাশ-বাতাস, মেঘ-গৌদ্রের এবং 
বিশেষ করিয়৷ কুয়াশার রূপ তাহার নিসর্গ চিত্রে প্রকাশ 
করিয়! গিয়াছেন। 

শিগ্রা আদিত্য 

৫৯৩ 



টার্য লা 

টা্কক্লাব ঘোড়দৌড় ডু 

টাশিয়ারি নবজীবীয় অধিকগ্রের (081105910৫৪, 
কাইনোজোয়িক এব) দুইটি ভাগেণ মধ্যে প্রাচীনতর 
যুগটির নামকরণ হইয়াছে "টাখিয়ারি (005 )। 
এই যুগটি প্রায় সাতকোটিবর্ম স্থায়ী । 

টাশিয়।রি যুগ ও এ যুগের শিলাসমঠিকে পাঁচ ভাগে 
বিভক্ত কপ] হইয়াছে : প্রায়োধিন (7119০০6), মায়োমিন 
(17019061070 ), অলিগোসিন (011890610 ), ইয়োসিন 

(০9০৫17০ ) এ প্যালিয়োমিন (7১91909০07৩ )। 

এই যুগের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হইণ : ১. পৃথিবীর 
স্বলভাগের বর্তমান বিন্যাপ-হটি ২, পাখি, ঘাস, 
স্তন্তপায়ী জীব, গুপুবীজী উদ্ছিদ (আ্যান্জি ৭ম্পার্ম) 
ইত্যাদির দ্রুত বিকাশ ৩,ব্যাপক আগ্রেক্োঙ্কাম এবং 
৪. ভূ-তবনে প্রুবপ আন্দোশন। 

হিমাপঘ ৪ আন্পম পধঙখাপার উত্তোলন টাশিয়ারি 
যুগেব অন্যতম প্রধান ঘটনা । 'এই যুগেব শিলা ভারতে 
হিমালমের দক্ষিণাংশে (আনাম হহতে পাঞ্ধাব এবং 
কাশীর ), পুর্ব ৪ পশ্চিম উপল, পাজস্থান, গুজরাত 
এবং আন্দামান ৪ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায । পশ্চিম 
বঙ্গে পলিমাটিৰ নীচে এই যুগের পাললিক শিলাৰ এক 
পুরু সধায়ের সন্ধান পাওয়া গিযাছে। 

টাশিয়ারি যুগকে শ্তিন্তপ'মী জীবেব যুগ বলা 
হইয়াছে । হাটি, গোরু, ঘোডা, গগাব, সিংহ, বাঘ, 
বনমা্ধ গ্রচতি জ্তন্তপায়ী জীবের উত্পত্তি ও বিকাশ 
এই সময়েই ঘটে । ইহাদের অনেকেই (যথা! হাতি ৪ 
খোডা) বাহির হইতে ভাবতে অগগ্রবেশ করিয়াছিল। 
গুপ্তবীজী উদ্ভিদকুল এই ধময়ে দ্রুত বিস্তারপাত ও আধুনিক 
বৈশিষ্ট্য অন করে। শ্তন্তপাক্জীর জীবাশ্ম সঞ্চয়ের দিক 

দিয়] উর-পশ্চিম ভারতের শিবালিক শিলপাগোঠীর গুরুত্ 
আছে। এই যুগে জলবাধু সাধারণতঃ উষ্ণ ৪ আদ 
ছিল, কিস্থ যুগের শেষে ইহা ভ্রমশঃ শীতল হইয়া পডে। 
এই মুগেব বিশিষ্ট ভারতীয় খনিজ সম্পদের মধ্য বিট্রমিনাস 
কয়লা (আসাম ), লিগ্নাইট (নেভেলি ও বিকানীর ), 
খনিজ তৈল (আসাম ও গুজরাত) এবং চুনা পাথর 
গ্রধান। 

ঘ্ব 1. ০. ড/1117721011, 06019810710 0195৭1- 

110211017 01 [0101000 502063 (60108109] 9৬০5 

0:0171901:20 10. 00191 018531616901091)5 0. ৩. 
06010009/ 57569 13811671769, 1925 ; 10. তৈ, 

৬৬/৪918, 06010£9 ০ 17016, 10170017, 1953 ; 

৫৪৯৭ 

ট্যাঙ্ক 

1৬, ও. 71015171021, 06010£% ০01 11707 274 13177, 

)02.0195, 1960. 

গৌরীখংকর ঘটক 

টালি পোড়ামাটির ফণক। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই 
ভারতপর্মে টালির প্রচলন ছিল । মহেঞ্জো-দভে। ও হর্গ্ায় 

টাপির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । আঙ্জকাপ যাণ্ধিক চাপে 
নিপি্-গুণসম্পন্ন মাটিকে বিভিন্ন হাচে ঢালিয়। ও মাগুনে 
পোড়াইয়া টালি প্রস্তত হয়। ব্যবহাণ অন্ুযাণ। ৪ ধখনের 
টালি আছে £ ১ ছাদ ২. মেঝে ৩. দেওয়াল এবং ৪, নাপাৰ 
টালি। ভাপতীয় মানক-সংস্থা টালির মাপ, সংকোচন- 
সীমা এখং জলশোধণ-সীমা নিদিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । 
ছাদের জন্য যে টাপি ব্যবহৃত হয়, তাহার মাপ মোটামুটি 
৩২১২১, ৩৪ ১৮২১ ও ৩৫৮২১ সে্টিমিটার এবং গজন 
২-৩ কিশোগ্রান। এইসব টাপিতে জোড লাগ।ইবার 
নন্য অন্ততঃ ছুইঠি খাঁজ 9 অনুরূপ দুইটি উচ শিব! থাকে। 
মেঝের টালির মাপ ১৫৮১৫, ২০১৯২৭ এবং ২২ ৫ * 
২২'৫ সেন্টিমিটার হুয। দেওয়াপের টালি, বিশেষ করিয়। 
ন্লানাগরে ও হামপাতালে ব্যবহ্গত হয়। এই টালিব মাপ 
১০১৫১০) ১৫১১৫ সেপ্টিমিটার , ইহা ৬৫১ ৮ ও ৯৫ 

মিলিমিটার পুরু হয়। 
টাশি ঠয়ারি করিয়া চিন্টণ প্রলপেপ প্রিযা আবার 

আগুনে পোডাইলে চাকচিক্য বাডে। মেঝে ঢাকিবার 
জন্য যে টালি ব্যবঙ্গত হয় তাহা নানা আভাণুক্ ও বর্ণ- 
বৈচিজ্া-সমন্িত হইতে পার়ে। 

তেরাঘসো (16008209 ) হইতেছে শাদা বা বিন 
মিমেণ্ট ও পাথরের কুচি পিয়া ত৩য়ারি মেঝে ঢাকিবার 
একপ্রকার টাপি। ইহাকে ঘষিয়া মন্ধণ ও চাকচিক্াময় 
করা যায়। “টেরাকোটা দ্র। 

ম্বাধন নেব 

টালির নালা! আদিগঙ্গা দ্র 

ট্যাঙ্ক সহজভাবে চলাচল, শঞ্চসৈন্োর উপর গুলিবর্ধণের 
ক্ষমতা যানচাঁলকদের নিরাপন্না এবং ঝটিকা আক্রমণ 
প্রভৃতি গুণাবলীসমদ্থিত স্বয়ংচালিত যুদ্যানকেই ট্যাঙ্ক বল 
হয়। 

যদিও ট্যাঙ্ক প্রথম মহাধুদ্ধেখই অবদান তবু৪ এ কথা 
বলা যাইতে পারে যে ইহার কাখপ্রণাশীর উপর ভিত্তি 
করিয়া! ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ যুদগযান, যথা 
আমিরীয় সভাতায় রথ অথবা বুবলাই খানের বমাবৃত 



ট্যাঙ্থ 

হস্তী প্রভৃতি ব্যবধত হইয়াছে, এমনকি রামায়ণ ও 
মহাভানডেও ইহাদের উল্লেখ আছে। 

১৯১৪ শ্রীষ্টান্ে আইনের (5006 ) যুদ্ধে প্রমাণ ₹ইযা 
গেল যে মেশিনগানের বাধা অতিক্রম কধিতে শা পাখিলে 
আখুনিক যুদ্ধ ট্রেঞ্চের মধ্যেহ আবদ্ধ থাকিবে, ফলে এমন 
একটি যুহ্বযানের প্রয়োজন অন্ুভূত হইল যাহা মেশিনগাণ 
এবং ট্রেঞ্চের বাধা অতিভ্রম করিতে পারিবে । 

১৯১৪ গ্রীষ্টান্ষের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ সৈহ্দলেব ই. 
ডি. স্ুইনটন আমেব্রিকাৰ হোল্ট-ক্যাটব্পিপর ট্র্যাক্টরকে 
যুধযান হিসাবে ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। প্রা একই 
সময়ে টি. জি. টুপক (শা, তে 51190) নামে আর 
একজণ ব্রিটিশ আধিকারিক, সাধারণ গুপিবর্ষশেও 
বাধা অতিক্রমে সক্ষম একপ্রকাব স্বপযানেব ধারণা 
ছিলেন। তাদের ধারণা অন্যায়ী কাজও শুক হইযা 
গেল। 

১৯১৬ খ্রষ্টাবের ৮ ধেক্রুযারি প্রথম ট্যাঙ্ক তৈযাবি হয । 
১৯১৬ খ্রীষ্টান্দেণ ১৫ সেপ্টেম্বব সোমেব (90100) ) যুছে। 
জার্মানদের বিরুদ্ধে ক্রিটিশ সৈগ্ঘদপ অদ্ভুতপূধ সাদলোখ 
সক্ষে প্রথম ট্যাঙ্ক (৪ন্ট) ব্যবহার কবে। এই ট্যান্কের 
নামকরণ হয মার্চ-১ (15111 )1 দুইটি ৫৭ মিশিমিটার 
কামাণ এ ওটি মেশিনগান -সংবপিত এই ট্যাস্কের ওনন 
ছিপ ৩১ টন। দৈথো ২৬ মুট ৫ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৩ ফুট ৯ 
ইঞ্চি এব উচ্চঠায ৮ ফুট, এই ট্যাঙ্ক ১০৫ অশ্ব-শক্তিসম্পন্ন 
ইঞ্জিনের সাহাযো খণ্টায় ৩৭ মাইল চলিতে পারিত। 
একবার তৈল ভি করিলে ইহা প্রা ১২ মাইপ চলিতে 

পারিত। 
ইহাব পরে পর্যায়ক্রমে ফ্রান্স, জার্মানী, সোভিখেত 

পাশিয়। ও "আমেরিকা যুক্কবাষ্টর ট্যাঙ্গ তৈয়ারি ও ব্যবহার 
করে। দ্বিতীয মহাযুদ্ধের শুক হইতে শেষ পর্ধগ্ক, বিভিন্ন 
দেশে হাপকা ও ভারি উতয প্রকার ট্যাক্কেরই প্রভূত 
উন্নতি সাধিত হয। ভারি ট্যাঙ্গের উন্নতি সবিশেষ 
উল্লেখযোগা, ইহাদেব মধ্যে জার্মানীর কিংটাইগার, 
ব্রিটেনের চাচিল-৭, যুক্তরাষ্ট্রে এম্-৬ এবং রাশিযার টি৩৪ 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

আধুনিক ট্যাঙ্কে যানচালকদের সুখ-সথবিধা ও বেতার- 
যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে । ইহাদদের গতিবেগ হালকা 
ট্যাস্বেব ক্ষেত্রে ঘণ্টা ৪৫ মাইল ও ভারি ট্যাঙ্গের ক্ষেত্রে 
২০-২২ মাইল হইয়। থাকে । 

দ্বে ২. 0, 10105, 72115 11৫ 441170/60 ড6110155 
০৬ ০11, 1945. 

সধেন্দুপরসাদ বন 

ট্যাপিওকা 

ট্যানারি চর্ম ও চর্মশিল ভ্ 

ট্যানিং চর্মশিল্প 

ট্যাপিওকা কাসাঙা গাছের মূল হইতে নিষ্াশিত 
কাবোহাইড়রেট-প্রধান খাছা। কাসাভ এরগড গোজের 
(ফ্যামিণি-এউকোব্বিযাসিঈ,. ঢি010115-ঢ:001)02019- 

০০9০) অগ্হ্ক্কি দ্বিবীজপখ্রী, বহুধর্ষজীবী, গ্রন্মজীতীয 
উদ্ছিদ। ছুই প্রর্দাতিৰ কাপাভা গাছ দেখা যাঁয £ 
১. তিন্ত' কাশাভা বা মানিহোত এস্কুপান্ত। (1401110 
65০%1071 ) এব ২. মিষ্ট কীসাভ1 বা মাণিহোত ছুল্সিস 
(1৬ 00155 )1 কাগধাভাৰ আদি উত্পত্তিষ্বল সম্ভবতঃ 
“কশ্দিণ আমেরিকা । বঙমালে বাজিপ, পশ্চিম ভাবতীয় 
ছীপপুঞ্চ,। যুগ্ুবাঈ, ব্রান্তীঘ পশ্চিম মাখিকা, শ্দান, 
মালযেশিযা প্রভৃতি গ্রীঘপধাশ অঞ্চলে কাসাভাব চ।য 
হয়। গাছের বণ্ধাণ ( টিটবেপাস ) মৃশগ্ুলিব দৈর্ঘা প্রায় 
১ মিটার এ বাপ প্রার ১৫১৭ সেটটমিটাব। এই 
স্কীতকাথ মূলে খেহসাব প্রধান খাছ বন্ধ মধিত নাকে। 
মূল হইতে এল খাছনঞ নিদগাশন কবিষা উহাকে 
উত্তাপে শু কবি শিদ্দানি খাগ্বন্ধ ঈমদ্চ্ 
অনিষতভাকাপ গু শু দাশায পবিণহ হয, ইহাকেই 
ট্যাপি৪কা বলে। পিওকা আছমবিকাব আমাজন 
অববাচিকার মাপিবাধীদের অন্যতম গধান খাগ্ ১» বিশ্বেক 
অন্যান্য নান। দেশেও ক্ষটি, পুঠি ১ শ্রনযা প্রতি প্রত্থত 
কবিতে অনাধিক টাপি কা নাব্ধ 5 হয়। 

ট্যাপিওকাম শহকরা প্রাথ ১২৬ হাগ ভশী, ৮৬৯ 

ভাগ কাবোহাইট্রেট, ০৬ ভাগ প্োটিন, *২ ভাগ 
স্পেছপদারথ ও *২ ভাগ অন পণশ থাকে । কাবধো- 

হাউড্রেট বলিতে থাকে শেঙসার ও শর্করা । অন্ৈব 
লবণে স্বল্প পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসধণাস, লৌহ *ভূতি 
উপাদান বঙমান। বগ্থভঃ, ট্যাপিওকায় কাবোহাইঈড্রেট 
ব্য গত অন্থান্ত খাছাবপ্তব পরিমাণ খুব মামাগ্ত। ট্যাপিগওকায় 
ভিটামিন নাই। 

থাছ্যে চাল, গম প্রভৃতির পরিমাণ হাম করিযা তাহার 
পরিবতে ট্যাপিওক গ্রহণ করা যায়, সেইজন্য এ সকল 
থাছ্যশস্তের বিকল্প হিসাবে ট্যাপিওকার গ্রপ্ুত্ব আছে। 
কিন্ত চাল ব! গমের পরিবর্তে ট্যাপিওক। খাইলে প্রোটিন 
ও ভিটামিনের অভাব পুরণ করিবার উপযোগী অন্ত খাদ্য 
উপণুক্ষ পরিমাণে আহার কর] প্রযোজন । 

প্রতি ১০০ গ্রাম ট্যাপিওকা হইতে দেহে প্রায় ৩৬০ 
কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। “থা” দ্র। 

দেবজ্যোতি দাশ 

৫৯৮ 



ট্যারিফ বো 

ট্যারিফ বোর্ড আমদানি-শুক্ক, বিশেষ করিয়া! সংরক্ষণ- 
শুদ্ধ সংক্রান্ত সব প্রকার প্রশ্ন বিষয়ে অনুসন্ধান করার জনতা 
এবং সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক 
আইন-অন্সারে বা প্রশাসনিক ক্ষমতার বলে যে সংস্থা 
নিযুক্ত হয়, তাহা না ট্যারিফ বোর্ড বা টযাগিফ কমিশন | 

ভারতে প্রথম ফিম্ক্যাণ কমিশন (১৯২১-২২ খ্বী) 
বিচারশীল সংপ্রক্ষণ শীতিকে কাধকব করার জন্য একটি 
চিরস্থায়ী ট্যাবিধ বো স্থাপন করার পরামশ দিয়া" 
ছিলেন। তদদাশীপ্তন ভাবত সরকার এই পরামশ গ্রহণ 
করেন নাই । তাহারা শিশেষ বিশেষ শিল্প-সংরক্ষণের 
প্রার্থনা সন্থন্ধে অনুসন্ধান ও ইপারিশ করার জগ্য “আডহক? 
অর্থাৎ এক-বিষয়ক ও ক্ষণস্থায়ী ট্যারিফ বো নিয়োগ 
করার পি্ধান্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইম্পাত-শিল্পকে 
সংরঙ্গণ করার জন্য ১৯২৩ খ্রাষ্ঠাবে ভারতে প্রথম ট্যারিফ 
বোর নিষুক্ত হয়। পরে নানা শিপ্পের সংরক্ষণ-প্রার্থনা 
অনুসন্ধানের জন্য অনেকগ্চপি ট্যারিফ বোর্ড বলানো হয়। 
যুদ্ধকালে উদ্ভুত ভাগতীর শিল্পগুলির সংরক্ষণের জন্য ১৯৪৫ 
্রীষ্টান্দে একটি অস্তবতীকালীন ( ইন্টরিম? ) ট্যারিফ 
তো খলিছহ হয়। 

দ্বিতীয় ফিস্ক্যাল কমিশনের (১৯৪৯-৫০ শ্রী) 
সুপারিশ অগ্সারে ভাবুতে ১৯৫১ খ্রীষ্ঠাৰে ইয়ান 
ট্যাবি* কমিশন ম্যাক বিধিবদ্ধ হয় এবং ১৯৫২ গ্রাষ্তাব্দের 
জাঞুয়ারি মাপে এক চিপস্কায়ী ট্যারিফ কমিশন স্থাপিত 
হয়। একজন সভাপতি ও ছুই জন সভ্যকে লইয়া ইহ! 
গঠিত। একজন কর্মসচিব 9 বসংখ্যক বিশেষজ্ঞ কর্মচাী 
ইহার কাজে সহায়ত। করেন। ট্যারিফ কমিশনের কাজ 
প্রধাণ ওঃ তন গ্রকার :১. বিভিন শিল্পের সংবক্ষণ-প্রাথন! 
সন্বন্ধে অগ্গসঙ্জাণ ২. বিশেষ বিশেষ প্রব্যেঞ মুপা সম্পরকে 
এবং দেশেব আথিক অবস্থার উপর সংরক্ষণের ফলাফণ- 
অগ্চসন্ধান এবং ৩ শবক্ষণ-শুক্ক ও সংর্শি৩ শিপ গুলি সম্বন্ধে 
মধ্যে মধ্যে পুপধিবেঞণা। কমিশন গঙ পনৰ বত্সর বু 
নৃওন শিল্পেগ সংবক্ষণের ও বহু সংরক্ষিত শিল্পেব বিশংএক্ষণের 
পরামশ য়াছেন। প্রতি বসব ট্যারিফ কমিশন ভারত 
সরকারের নিকট একটি কার্ধবিবরণ দাখিল করেন । 

ত্র £২91১01% ০7 (106 11101011501 00101558011 : 

1922 ; 1861907০106 [15041 020111715510)), 709409- 
5০0 ১ 4৮889112000 06 17801017011] 
(০0111155101). 

অমবেঙ্্র প্রসাদ মিত্র 

টি. এন. টি, বিস্ফোরণ ভু 

টিকা 

টিকা মৃত বা! জীবিত জীবাণু অথবা ভাইর।স -যুক তরপ 

পদার্থ। এরূপ টিকার মাধমে কোনও রোগের জীবাণু 
অথবা ভাইরান যখোপমুক্ত পরিমাণে শরীরে গওবেশ 
করাইয়া দিপে উহ] প্রকৃত বোগ হই না করিয়া বর" এ 
বিশেষ রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি বাডাইয়। দেঁয়। 
ফপে ভবিষাতে এ জাতীয় জীবাণু ৪ ভাকউরাসের আক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষা করা সস্ভ্ব হয়। টিক। দিলে দেহে 
বিশেষ প্রকারের রোগজীবাণু নাশ করিবার উপযোগা 
রাসায়নিক পদার্থ বা আযান্টিবডি উত্পন্ন হয়) ইহাই টিকফাব 
কার্ধকারিতার কারণ । 

জেনার (€ ১৭৪৯-১৮২৩ শ্রী) ১৭৯* খ্রীষ্টাব্দে বসন্তের 
টিক। দিবার প্রথা আবিষ্কার করেন । উনবি"শ শতকে লুই 
পাস্তার ( ১৮২২-৭৫ শ্রী) জপাতক্ক রোগের এবং বেহরিং 
৪ কিটাপাটে। ডিফ্থেবিয়ার প্রতিষেধক টিকা মাবিদার 
করিয়াছিলেন । আধুনিক কালে সল্ক এ সেখিন পোলিএ 
রোগের টিক। আবিষ্কার করিয়াছেন 

শিশুদের দেহে বোগ-প্রতিষেধক শক্তি 2৯র জন্য 
তাহাদের টিক] দেয়া 'অত্যাবশ্বক ; এদেশের শিশুদের 
নিম্নলিখিত টিকাগ্চলি দেওয়া উচিত-- শিশুর ৩-৬ মাস 
বয়ষে বসন্তের প্রাথমিক টিকা, ৬৮ মাস ধয়মে একমাস 
অন্তর তিন বাব ডিফথেরিরা, হুপি'কফ ও ধনু্'কারৰ বোগেখ 
টিকা ট্রিপপ অআ্যার্টিজেন, ১২-১৩ মাসে একমাস অন্থব 
ছুই বার পোলিও বোগের টিকা, ১৪ মাস বয়সে পুনবার 
বসম্তেব টিক, ১৮ মাম বয়মে তৃতীয় বার পোপি রোগের 
টিকা, ২ বৎসর বয়সে যক্মার প্রতিষেধক বি. পি. জি. টিকা 
ইত্যাদি । টিউবারকুলিন পরীক্ষায় কোনও প্রতিক্রিয়া 
না হইলে তবেই বি. সি. জি. টিকা দেওয়া উচিত। 
এতদ্াতীত এদেশে মহামারী প্রতিরোধে কলেবা এ 
টাইক্কয়েড রোগের টিকার প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য । বসন্তের 
টিক! নিয়মিতভাবে গ্রহণ করিয়া দেশ হইতে বসন্ত রোগ 
নিমূলি করা সম্ভবপব | বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্লেগ, পীতজর 
এবং জলাতগ্কের টিকা ও ব্যবধত হয়। নানা দেশে সর্দি ও 
ইনক্রয়েগার টিকারুও প্রচলন আরস্ত হইযাছে। 

গলা অথবা টন্ধিলের প্রদাহে আটিবায়োঠক ও 
অগ্াগ্ত ওউষধধ প্রয়োগে আশান্রপ ফ্ল না মিপিলে 
প্র্দাহন্থান হইতে জীবাণু সংগ্রহ করিয়া টিকা তৈয়ারি করা 
হয় এবং কোন ৭ কোনও ক্ষেত্রে এই টিকা দা প্রদাহের 
সফল চিকিৎসা! করা যায়। এরূপ টিকাকে অটোভ্যাকুসিন 
বল! হয়। 

অনেক সময় মন্রষ্যেতর প্রাণীর দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ 
করাইয়া সেই দেহে উৎপন্ন বিষদ্প পদার্থ বা আযান্টিটক্পিন 
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টিটাগড় 

(ণটক্মিন' দ্র সংগ্রহ করা হয় এবং এই আান্টিটকৃসিন-যুক্ত 
“সিবাম” রোগীর দেহে প্রবেশ কবাইয়া! তাহার প্রতিরোধ- 
শক্তি বাঁধত করা হয। 

ঠিকার প্রতিঞ্রিধায় কর্দাচিৎ কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
অন্ধত্ব এবং মস্তিক্ষের প্রদাছজনিত রোগ হইতে দেখা যায়। 

গুণাস্তক্কুমাৰ বিশ্বাস 

টিটাগড় চব্বিশ পরগণা জেলার ব্যাবাকপুর মহকুমার 
অন্তর্গত থানা ও শহব। শহরটি ২২০৪৫ উত্তর এখং 
৮৮০২২ পুবে অবস্থিত। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্বতন্থ 
পৌরশাসনের অন্থগত হয। ভগলি নদীর বাম তীরে 
৩২৪ বর্গ কিলোমিটার (১২৫ বর্গ মাইল) এলাকায় 
শহরটি বিস্তত। কলিকাতা খণ্দরের নিকট অবস্থান, 
বিছ্যুৎ শক্তির প্রাচুধ, কাচা মাল সরবরাহের ব্যবস্থা, 
অমিকের গ্রাম, বাজারের সুবিধা, স্থল ও জলপথে 
পরিবহনের স্থব্যবস্থা প্রভৃতি কাঁঁণে এই স্থানটি জেলার 
শিল্পাঞ্চল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ । কপিকাতা হইতে রেলপথে 
ইহার দূরত্ব মাত্র ২১ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৭৬৪২৯ 
( ১৯৬১ খ্রা)। অধিকাংশ জনগণ স্বানীয় কল-কারখাণায় 
অমিকের কাজ করে) ১৯৬১ গ্রীষ্টাবে এরূপ লোকের 
'খা ছিল ২৮৩৯৫। ব্রিটিশ অধিকারের পুৰে স্বানটি 

নগণ্য ছিল। ব্রিটিশ অধিকারের পর এই অঞ্চল ধনী 
ইওরোপীয়গণের আবাসস্থল হিসাবে গণ্য হইত। অধুনা 
ইহার প্রাধান্ত শিল্পনগরী হিসাধেই সমধিক । এই শহরে 
অনেকগুলি কাগজ তৈয়ারির কল, চটকল ও ইঞ্চিণিযারিং 
শিল্পের কারখানা আছে। ] 

স্টেশন হইতে প্রা ৩ কিপোমিটার পশ্চিমে গঙ্গাতীরে 
বিশালাক্ষীর মন্দি অবস্থিত। মন্দিরের শিকট গঞ্গাগতে 
'বিশাপাক্ষীর দহ” নামে একটি অতি গভীর দহ আছে। 
দ্র 71521719019] 03422666001 17056, ৬০1, ১17, 

06014, 1908 ; 00755 19617: 70100 1০. 7 ০ 

7962, 16111, 1962, 

প্রণববুমাব চক্রবতা 

টিন একটি মৌপিক ধাতব, বাংলা ভাষায় রও বা রাং 
নামে পরিচিত । রাসায়নিক সংকেত 991 পারমাণবিক 
সংখ্যা ৫০, পারমাণবিক ওজন ১১৮৭০, গলনাঙ্ক ২৩২৭ 
এবং ক্ফুটনাঙ্ক ২২৬০০ সেন্টিগ্রেড। ১১২ হুইতে ১২৪ 

পর্যন্ত বিভিম্ন পারমাণবিক ভর-বিশিষ্ট আইসোটোপের 
খ্যা দশ। প্রাচীন কাল হইতে মাহুম যে সমস্ত ধাতু 

ব্যবহার করিতে শিথিয়াছিল, টিন তাহাদের অন্ততম। 

টিন 

প্রাগেতিহাসিক যুগের সংকর ধাতু ব্রঞ্চের উপাদান টিন 
ও তাম। ৷ 

ভূ-পৃষ্ঠে বিতিন্ন মৌল উপাদানের আপেক্ষিক প্রা 
অনুসাণে টিনকে বিরল ধাত বলা সংগণত। টিনের 
আকরিকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অন্সিজেন যৌগিক কাসিটে- 
গাইট বা টিন স্টোন (9208) এবং মিশ্র গন্ধক-যৌগিক 
স্ট্যানাইট (04,5০915।) ও টিলাইট (0১027) 
91893 )। শেষোক্ত দুই আকরিক একমাত্র দক্ষিণ 
আমেরিকা খলিভিযাতে পাপ পরিমাণে পাওয়া যায়। 
টিনের প্রধান উৎস হিসাবে কাসিঢেরাইচের অর্থনৈতিক 
গুরুত্ব বেশি । ক্যাসিঢেবাইটের প্রাথমিক সঞ্চয় (প্রাইমারি 
ডিপজিট ) প্রধানতঃ গ্রযাশিট জাতীয় শ্লাগতবের ফাঢপের 
মধ্যে বিকীর্ণ থাকে । পালল শিপার সঙ্গে মিশ্রিত 
অবস্থাধ যে ক্যাধিটোইঢ দ্রেখা যায প্রাথমিক সঞ্চয়ের 
ক্বযষ ও ভানেব ফলে তাহার উৎ্পন্তি। এই 'অঠসন্তৃত 
( মেকেগুরি ) পাপলিক সঞ্চযেধ একটি সমুদ্ধ শুএ দক্ষিণ 
চীনের যুনান প্রদেশ হইণ্চে ব্রন্ধ দেশও আম (খাইপ্যাও), 
ক্রা যোজক ও মাশয় হ্যা হন্দোনশেশিযা পধঞ্ প্রসাগিত। 
আফ্রিকার নাইজিরিথা ও কঙ্গো এব শস্ট্রেশিষার পুইনস্- 
প্যাণ্ডের পানলিক উৎস যথেষ্ট সমু | বলা হব! ছাঁড] অন্ত 
পত্র পাশল শিলাশ্তর হততে ক্যাখিতবাহ১ আহবিত ভয়। 

ভাখতবধে টিন খানলের পরিমাণ সামান্য । বিহারের 
গযা, খাচি এ হাছ্গাবিবাগ অঞ্চলে ক্াসিটেবাইট পাগখা 
যায। টিনের বাপাদে ভাবত্ব্ব মুখা ৩ আমদানির 
উপর নিঠরশন। ১৯১৫ শ্বীটাদদে আমদানিকত টিনের 
পরিমাণ ছিল প্রায় পাচ হাঙ্গাব খেক টন। টিশ 
উৎপাদনে মাপয়েব স্থাণ প্রথম) হাহাৰ পরে হন্দোনেশিখা, 
বলিভিযা ও কঙ্গো । 

কালিটেবাইটকে 'ঙ্গারক সহযোগে উচ্চ আপাঙ্গে 
পোডাহথা] টিন নিষ্কাশন করা হয়। ইহা উজ্জল ৪ 
সামাগ্ঠ নীলাভ। স্টিক খিশ্যাসের পার্খকো ধাতৰ টিনের 
রূপভেদ ( বহুরূপঙা বা আযলট্রপি ) দেখা যাঘ। সাধারণ 
অবস্থার উজ্জল, দুঢ ধাতু (হোয়াইট টিন ) ০* তাপাঞ্চের 
নীচে ভঙ্গু্ ধাতু ( গ্রোটিন )-তে বপাগ্তরিত হয়। টিনের 
সঙ্গে আযলুমিনিয়াম বা দশ্তার অপমিশ্রণে এই বপান্তর 
সহজ হয়, কিন্ধ আযান্টিমনি, বিস্মাথ অথবা সীসা থাকিলে 
ইহা ব্যাহত হয়। ছল ও মু আসিডেন সংস্পর্শে বা 
গ্বাভাবিক বাসুমগুলীয্ষ পরিবেশে টিনের বানায়নিক 
বিক্রিয়। খুব স্বতঃক্ষর্ নয়, সেইজন্য ইহাএ উদ্ধ্রণতা দীর্ঘ 
দিন অবিকৃত থাকে । যথেষ্ট নরম ধাতু বলিয়া টিনকে 
পিটিয়া পাতে পরিণত কর! যায়। 
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টিপু সুলতান 

বু শতাবী ধরিয়! ব্রঞ্ উত্পাদনেই টিনের ব্যবহার 
প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল। জল, বাতাস বা সাধারণ রাসায়নিক 
পদার্থের সংস্পর্শে অবিকৃত থাকিবার যে বিশেষ ক্ষমতা 
টিনের আছে তাহার প্রয়োগেই বর্মান টিন-পাতশিল্প 
প্রতিষ্ঠিত। গলানো টিনের মধো ডুবাইলে টম্পাতের 
চাদরেব উপর উজ্জ্বল আবরণ পড়ে। বিকল্প পদ্ধতি 
হইতেছে তাডভিত লেপন ( ইলেব্ট্রোকোটিং ) বা গপানো 
টিনকে 'ন্প্রে করা। শেমোক্ত ছুই পদ্ধতি পরিমিত 
ঘনত্বের নিখু'ত আস্তরণ শির পঞ্ষে অন্রকুণ এবং ইহাতে 
টিনের অপচয় কম। এই আবরণ ইম্পাতকে জপ- 
বাতাসের সঙ্গে সস্থাব্য বাসাযণিক ক্রিয়াজনিত ক্ষ হইতে 

রক্ষা করে। টিনের প্রলেপযুক্ত ইম্পাতের চাদর হইন্চে 
আমাদের পিত্যব্যবহার্ধ নানা ধরনের পার তৈয়ারি হয়। 
শবীরের উপর টিনের তেমন বিষক্রিয়। না থাকাতে খাছ্যি- 
ংরক্ষণের জন্য টিনের কপাই করা ইম্পাতের কৌটা 

বিশেষ উপযোগী । এক সমবে স্ব টিনেব পাত বা গাংতা 
পনির) চকোলেট প্রভতির যোডক হিসাবে ব্যবহত হইত । 

০৪ ছাড়া আন্টিমণি, শীলা প্রভৃতির সহমিশ্রণে 
টিনের আরও "নেক সংকর ধাত তৈয়ারি হয। খঝালাই- 
এপ কাজে টিন ও সীসাব সকব ধাতু (ঝাল) খাব 
ইয। ধরণের ফশে ক্য়েব লম্থাবপা আছে এমন ধন্বাংশ 

ঠহয়।রিণ জন্য, মব্চাবরোধক প্রপেপ হিসাবে এবং 
অল"করুণেণ কাজে টিনধ্টত বিভিন্ন মংকব ধাত বাবহৃত 
হয়। রাসায়নিক যোজ্যন্ত ( ভ্যাপেন্সি ) অশ্সাবে টিনেব 
যৌগিকমমুহকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ কবা হইয়াছে, স্ট্যানাস 
ও স্টাশিক। সাবধানে স্থগন্ধ স্থাথী কণিতে স্যানাস 
ক্লোবাইড, চীনামাটির পাব অলন্করণে »)াণিক ক্রোমেট 
এব পশমী বন্ধ র6 করার কাজে স্ট্যানিক ক্লোবাইডের 
ব্যবহার উল্লেখযোগ্য । 

দ্র 13101112110 (00101015510, 030০1011610 ০0৫ 
[17119, 1176 1750 2706 5601 10101, 1001171, 1952 ১ 

0. 1300৬) ৪ 4৯, 0 106৩, 17015 1৬170191 

ড/9৫1), 1,017000, 1955. 

মানা বাধ 

টিপু স্বলতান (১৭৫০-৯৯ শ্রী) ১৭৫০ গ্রীষ্টাব্ষের ১০ 

নভেম্বর টিপু জন্ম হয এবং তিনি উপযুক্ত বযসে সামরিক 
ও বেসামরিক উভয় শিক্ষা প্রাথ হন। তাহার পিতা 
হায়দর আলী ১৭৮২ গ্রীষ্টাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধের 
সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হুইলে তিনি মহীশুরের স্বাধীন 
হ্থলতান হইপেন। অসীম সাহমিকত৷ ও দক্ষতার সহিত 

ভা ৩৭৬ 

টয় 

যুদ্ধ চালাইয| তিশি ১৭৮৪ খ্রীষ্টান্থে পরম্পর পরম্পবের 
বিজিত স্বান প্রশ্যর্পণের শতে ই'বেজদের সঙ্গে ম্যাঙ্গালোরে 
সন্ধি কবেন। রাজোর স্বাধীনতা অক্ষুপ্র পাখাই জীবনের 
সবশ্রেষ্ট ব্রতব্ূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পে রাজ্যের অর্থাশ 
হারাইয়াও টিপু স্থুলতান ভগ্নোৎসাহ হন নাই, কিন্ধ শেষ 
পযন্ত জযী হইতে পারিপেন না। চতুর্থ ইঙ্গ মহীশর যুদ্ধে 
ই“বেজগণ তাহাকে পরাস্ত করিযা রাজধানী হীরঙ্গপটুনম 
অধিকার করিলেন এবং ঠিনি রাজধানী ক্ষার জন্য যুদ্ধ 
করিতে করিতে বীরের ম্যায় মুভ্তাবরণ করিলেন 
(১৭৯৯ খ্রী)। 

টিপু স্থলভীন ছিলেন বীর যোদ্ধা, অক্লান্ত পরিশ্রমী, 
দুঢচেতা এবং শিক্ষিত ও মান্সমধাধাসম্প্ন। তিনি ইচ্ভা 
করিপেই নিজাম ও অন্যান্য রাজাদের ম্বাষ ইংরেজগণের 
সহি “অধীণতামলক মিবতা করিয়া শা্টিতে বাজত্ 
করিতে পারিতেন, কিন্ক এই স্বাধীনভাপ্রিক় সুলতান 
এইকপ মিএ্রতাব প্রস্তাব ঘ্বণার সহিত প্রশ্যাখ্যান করিয়া" 
ছিলেন। তিনি ফারমী ভাষায় পুস্তক শিখিয়াছেন এবং 
কাধমী ছাড়া উর্দু ও কানাডী ভাষা বলিতে পারিন্নে। 
তাহার একটি ত্র গ্রস্থাগাব ছিল এবং ইহাতে আরবী, 
ধারলী, তুকী, উর্দু এখং হিন্দী পুস্কক ছিল। তিনি ছিলেন 
স্্ী মুনলমান ৪ ধর্নভীঞ% | ভাহার চরিত্র কলুষধুক্ত ছিল। 
শাসক হিসাবে তিনি সশ্বৈবাচারী ছিলেন, সমযে সময়ে 
ভুলএটি হলেও মোটামুটিভাবে তাহাব প্রয়োজনীয় শাসন- 
ক্ষমতা ছিল। তিনি রুষি ও ব্যবসাধ বাণিজ্যের উন্নতি 
সাল্ন এবং রাশ্তাঘাট তৈযাবি কবেন। তাহার সময়ে 
মহীশৃর্ সমৃদ্বিশাপী ছিপ। ভাহার রাজো যে কিছুসংখ্যক 
হিন্দুকে জোর করিযা ধর্মান্তরিত করা হইযাছিশ ইহ! 
অস্বীকার কর! কঠিন, তবে কোনও কোনও এতিহাসিক 
যে তাহাকে অঠিশয় ধর্ষান্ধ ও অতাচারী আখ্যা দিয়াছেন 
তাহ। অনেকটা অতিবন্তিত। 

দ্র ]১101)11)01 3581) 11700, 111%09 01 11008 

58160109160, 1951, 0370 996]], ০৫, 

00217017066 11150) ০0) 17016, ০], ৬, [৩1191 1963. 

যে।ন্নাথ চৌধুরী 

টিয়া পিত্বাসিফর্ষেন বগের ( 001401-0510%01- 

(97005) অন্তভুক্ত পিত্তামিদী গোত্রের ( দিও02119- 

[51003061586 ) পাখি । বিজ্ঞানসম্মত নাম প্মিবাকুল। 

ক্রামেরি (7516620810.100710 )1 টিয়ার দৈর্ঘা প্রায় 

৪০ সোর্টিমিটার , দেহের উপরিভাগ উজ্জপ ধুজ , পিঠ, 

৬৩০৬ 



টিলক, বালগঙ্গাধর 

মাথার ছুই পাশ এবং ডানার সংযোগস্থণ নীলাভ । 
ইহাদের দেহের অধোভাগ পীভাভ সখুজ, পুচ্ছ সণু্জ ও 
সুস্্বা গ্রু, পুচ্ছের অগ্রঙাগ পীত বর্ণ, নাসারন্ধ হহতে চক্ষু 
পর্যন্ত সক কালো বেখা, কন্ঠি গোলাপি, চক্তমূল হইতে 
কন্তি পর্যন্ত কালো ডোরা। টিয়ার চিবুক কালো, উপরের 
ঠোট লাল এবং পীচের ঠোট ঈষৎ কালো । স্ত্ী-পাখির 
গোপাপি কন্ঠি ও কালো ডোর] ণাই। 

হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দাক্সিণাত্য পর্যন্ত ভারতের 
সংত্র প্রধানত: সমভূমিতে টিয়া দল বীধিষা স্থায়ীভাবে বাশ 
করে এবং ফমলের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে | বৃক্ষশাখায় 
দলবদ্ধভাবে রাত্রিযাপন ইহাদের স্কভাব। প্রজন খভতে 
(ফেব্রুয়ারি এপ্রিল) টিয়া বুক্ষকোটণ, গৃহপগ্রাচীব, 
পাহাডের গর্ত প্রভৃতি স্থানে বাসা বীধিয়া ৪ ৬টি ডিম 
পাডে। বাসা বাধা, টিম ফুটানো ও শাবক-পাপলনে 
স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমান প্মশ লয়। মান্রষের কঠন্বব 
অন্ুকবণ করিতে পারে বলিধা এ দেশে পোধা পাখিবূপে 
টিয়া সমাদৃত । 

নীলপক্ষ টিষা (প্িিস্বাকুলা কোলম্বোইদেস, 1১ ০01147- 
$315 ) পশ্চিমঘাট ও শীলগিরি পবতে দেখা ধাষ। 
ইতার মাথা এ বুক ধুলর, কে $ষ বপয়, নীলাভ সবুজ 
ডানা এব" ডাশায হলু/ চিহ। “চন্দনা, দ্ব। 

প্র ৪০ 509810091৩1, 116 1101601870৭ 
17012 375, ৮০1 1৬, 10100019, 1927 , এ) 

৬৬/1)1১001, 170012101 11011000010) 17111 13045, 

[,0170019, 1919, 

সাওগ্্রনাথ সেন 

টিলক, বাঁলগঞ্জাধর (১৮৫৬ ১৯২৭ খ্রী। মহারাষ্ট্রে 
চিৎপাবন বাধ্ধণদেথ দেশ বন্তগিগিতে টিশক ১৮৫৬ 
শ্রষ্টাব্ের ১৩ জুপাই তাগিথে জন্মগ্রহণ করেন। পুনা 
হাই স্কুণ ৪ ডেকান কলেজে তিনি শিক্ষাাত করিয|- 
ছিলেন। ১৮৭৬ শ্বীষ্ঠাব্ধে বি এ, পাশ করিবাব পর টিশি 
বোম্বাই খিশ্ববিদ্ভাণনেব আইনের উপাধি লাভ করেন। 
তিনি মারাঠা ভাষার স্থলেখক বিঞু শাস্ত্রী চিপলকর-এর 
সহযোগে ১৮৮০ খ্রীষ্টাকে নিউ ইলিশ স্কুল নামে একটি 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জাতীধ শিক্ষার মাধমে জাতির 
উন্নতি সাধন এই নিগ্ভালধের লক্ষ্য ও মাদর্শ ছিল। মহা- 
রাষ্ের প্রসিদ্ধ সযাজ সন্কারক আগরকার তাহাদের সহিত 
যোগদান করেশ। খাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় 
জনগণকে উদ্,দ্ধ করিবার অন্ততম উপায় হিসাবে সংবাদ- 
পত্রই বিশেষ উপযোগী বিবেচন। করিয়া টিলক ও আগরকার 

টিলক, বালগঙ্গাধর 

১৮৮* আীষ্টাকে €কেশরী* নামে মারাঠী ভাষায় এবং 
“মারাঠা? (24184 ) নামে ই'রেজী ভাষায় সংবাদপত্র 
প্রকাশ করিতে আরুন্ত করেন। ১৮৮৪ গ্রীষ্টাকে ডেকান 

এডুকেশন মোসাইটি এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাঝে ফাগুন কলেজ 
স্থাপিত হয়। টিশক এ কলেজে গণিত ও সংস্কৃত সাহিত্যের 
অধ্যাপনা আবস্থ করেন। কিন্ত কোনও কোনও বিষয়ে 
মঙততেদ হপ্য়ায ১৮৯০ গ্রীষ্টাকে তিনি ডেক'ন এডুকেশন 
সোসাইটির সভাপদ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবিকার উপাধ 
হিসাবে সাংবাদিক বুত্তি গ্রহণ করেন। সমাজ-সংস্কারের 
পদ্ধতি সম্বন্ধে টিলকের সহিত ীত্র মতভেদ হওয়ায় 
আগবকার "হধারক” নামে স্বতথ্ধ একটি পত্রিকা বাহির 
করেন। জনগণের মধো প্রথমে রাজনৈতিক চেতনা 
জাগ্রত কখিশে সমাজের 'মঙ।ম্তব হইতেই পরে সংস্কার- 
সাধনের চেষ্টা যলবনী হইবে টিণক এই শীন্তিতে বিশ্বাস 
ববিতেন। তিনি ১৮৯০ থ্রীষ্টান্জে নহবাসসম্মরঠ আইন- 
বিষদক প্রস্তাবটির খসডায এই বশিয়া আপ্তি করেন যে, 
বদেশী সরকারের এই ধরনের সামাজিক ও ধর্মসঞাপ্ত 
আইন প্রশয়নের অপ্রিকার াঙ্চা বাঃনীষ নভে । 

টিলকেব প্রধান কৃতিত বাজানাতক খেয়ে । জাতীয় 
কণগ্রেস এর ১৮৮৫ খ্রীগ্তাব্ষেৰ পথম অধিবেন হইঠেহ টিলক 
হার সভাশ্রেণাড৪ ছিলেন । ১৮৮৭ থ্রাষ্তার্খে কণগ্রেস এর 
বোম্বাই অধিবশলে ৪ ০৮৯০ খ্রীষ্টান কলিকানা 
অধিবেশনে তিনি সজিয় অশ গ্রহণ করিষাছিলেশ। 
ভারতের প্রাচীন গৌববের প্ৰতি ও ধাখাৎসবের মাধামে 
মধ্য ও নিম়বিঞ্চ জনগণের মধ্যে জা ঠ'ষঙাবোধ জাগরণের 
উদ্দেস্টে ১৮৯৫ খীগ্াঝে তিনি গাপতি ও শিবাশী উত্সবের 
গ্রবতণ করেন। ১৮৯৭ খ্রীগ্াবঝে শিবালী উৎস উপপন্ষে 
এক বিরাট সভায় টিশক পরাধীন দেশে মুপ্ডি আনযাশর্ 
জন্য শিবাজীব মঠিমা কীর্তন করেন এব আকজপ খাকে 
হতা। করিম! তিশি যে কোনও অপবাধ করেন নাহ এই 
মত প্রকাশ করেন। হহাও দশ দিনেৰ মধোই পুনার প্লেগ 
উপপক্ষে ই'রেজ সৈগ্ঠ যে অঠ্যাচার কৰে তাহার গ্রাতিশোধ 
শইবার জন্য চাপেকার শাতৃহ্বয় রাড ৪ আম্বান্ট নামে 
দুইজন হণবেজ কর্মচারীকে হত্যা করেন। টিলকের 
বন্তুঠাই এহ হতাকাণ্ডের গৌন কারণ এই যুক্তির উপর 
নিওর করিয়া টিপককে রাজদ্ধোহের অপরাধে অভিযুক্ত 
কর! হয এবং তিনি ১৮ মাসের জন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দ্ডিত 
হন। টিলকের গভীর পাণ্ডিতোর কথা উল্লেখ করিয়। 
মাক্স্ মালার, উইপিয্জাম হাণ্টার -প্রমুখ পাশ্চান্তা মনীষী 
ইংপ্যাণ্ডের মহারানীর নিকট আব্দেন কৰিলে অত্য্প 
কালের মধোই তিনি মুক্তি লাভ করেন। 

৬৭৭ 



টিলক, বালগঙ্গাধর 

টিলক ও অরবিন্দ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক 
নুতন যুগের সুচনা করেন। কংগ্রেসের অন্শ্থত আবেদন- 
নিবেদনের পথ পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের শক্তিতেই 
কেখ্ল শাসন-সংস্কার নহে স্বরাজলাভের চেষ্টাও করিতে 
হইবে, এই উদ্দেশে জনমাধারণের মধ্যে আন্দোলনের দ্বার! 
তাহাদের মধো জাতীয় মনোভাব সঞ্চার করিতে হইবে 
এবং ইহার জন্য সববিধ কষ্ট সহা 9 সর্বশ্ব ত্যাগ করিতে 
হইবে ইহাই ছিল তাহাদের মূল শীতি। 

১৯০৫ গ্রী্টাবে লর্ড কার্জন কক বঙ্গ দেশ বিভন্ত 
হইলে সরা ভারতবর্ষে, যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয ( “্বদেশী 
আন্দোলন দ্র) তাহার স্থযোগ লইযা টিলকের নায়কত্তে 
একদল রাজনৈতিক নেতা এ মত প্রচার করেন। তাহার 
ফলে ক'গ্রেলের মধ্যে নম ও চরমপন্থী এই দুই দলের সৃষ্টি 
হয়। ১৯০১ গ্রীষ্টাব্ধে কংগ্রেসের কলিকাতা অনধ্িবেশনে 
“বয়কট' অর্থাৎ বিদেশী পণ দব/ বর্জন, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার 
ও জাতীয় প্রথায শিক্ষাদান ক"গ্রেসের কর্মপদ্ছতি হিসাবে 
গৃহীত হউক-_ টিলকের দপের এই প্রস্তাব ণধমপন্থীঘলের 
আপন্ত সব্বেও ক'গ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয। এই প্রস্তাব 
গৃষ্ট-দ হওয়ার ঘলে পরবতী বৎসরের হ্ববাট কণগ্রেসে 
নরম ও চরমপন্থীদের মধো বিভেদ ঘটে | এহ সমযে বিপ্লব 
বাদের স্কট হয এবং বঙ্গ দেশের নানা স্থানে রাজনৈতিক 
খন ৪ ডাকাতি হয। টিলক ভীহার “কেশবী" সংবাদপত্রে 
কি উপায়ে এই বিশ্বোত ও ছুদৈব নিবারিত হইতে পারে 
সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহার জন্গ 
তিনি পুনরায় সবকার কর্ভক অভিযুক্ত হন ও ৬ ব্সধের 
জগ্য কারাদণ্ডে দিত হইয়া মান্পালয জেপে নিবাসিত 

ইন। ১৯১৪ শ্রীষ্টাবে মুক্তিপাভ করিশে তিনি হোমরুল' 
বা শ্বায়গ্ুশামন আন্দোশশ আবস্ত করবেন এবং স্বর 

আমার জন্মগণ্ড অধিকার” এই বাণী ঘোবণা করেন। এহ 
আন্দোশন উপলক্ষে তিনি নানা স্থানে ঘবিযা জনসাধারণের 
মনে জাতীয় মনোধুত্তিব £%৯ ৪ রাজনৈতিক অধিকার 
দাবি করিবার প্রবুন্তি জাগাইবার জন্য মহজ তাধায বহু 
বক্তৃতা করেন। ভারতেব জনসাধারণের মধ্ো রাজনৈতিক 
আন্দোলনের এই পথম প্রচেষ্টা খব সাঞ্লা লাভ 
করিয়াছিল। 

১৪৯১৬ খ্রীষ্টাব্ে লখনৌ চুপ্ি' নামে ক*গ্রেন ও মুসলিম 
লীগ-এর মধ্যে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় "হা দুই সম্প্রদায়ের 
মিলনের সেতু বলিষা তিনি মনে কবিতেন। মণ্টেগ্ড ও 
চেম্লফোর্ড কর্তৃক যে শাসন-স'স্কার প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় 
তিনি তাহা পুরাপুরি অগ্রাহ না করিয়া তাহা হইতে যত” 
টুকু সুবিধা ও অধিকার পাভ করা যায় তাহার চেষ্টা করাই 

টিন্থ 

সমীচীন এই মতধাদের ভিত্তিতে তাহার সমর্থন কবেন। 
শ্যর ভ্যাপেন্টাইন চিরুপ শ্টাহার সম্বন্ধে যে অপমানম্ুচক 
মন্তব্যাণি করিয়াছিপেন তাহার প্রতিবাদে মকদ্দম! 
আনয়নেব জন্য ১৯১৯ শ্রীষ্টান্দে তিনি ইণ্লাগ্ডে গমন 
করেন। মকদ্দমায় হারিয়া গেলে বিলাতে থাকাকালীন 
তিনি ভারতে স্বাযন্তশাসনের দাবির স্বপক্ষে আন্দোলন 
করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের অন্নকাল পরেই ১৯২* 
গ্রীষ্টাব্ের ১ আগস্ট ছারিখে তাহার মুভ হয়। 

বেদ সম্বন্ধে মৌপিক রচনাগুলি টিপকের পাঞ্ডচিত্যের 
খাতি বিস্তৃত করে। বেদের প্রাীনতা ও কাপক্রম সম্বন্ধে 
তাহার রচিত প্রবন্ধ তিনি ১৮৯২ গ্রীষ্টাব্দে লগুন শহরে 
অন্রষ্টিত গ্রাচাবিষ্যাবিশারদগণের আন্তর্জাতিক মভাষ 
(ইন্টান্ন্তাশন্যাল ক'গগ্রস অথ ওরিষেপ্টালিন্টস ) প্রেরণ 
করেন। “ওরিয়ন” নামে ইহা গ্রঙ্গাকারে ১৮৯৩ শ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত হয। মান্দালয জেলের অবপর সময় টিপক 
এইবপ গব্ধেণাকার্ষে অতিবাহিত কবিতেন। উন্তুরমের 
আর্ধজাতির আদি বাসছুমি ইহা প্রমাণ করিতে তিনি 
একখানি গ্রস্থ বচনা কবেশ। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গুকাশিত 

গীতাবহশ্” বা কমযোগশার্ নামে গীভার টাকাই হাভার 
শ্রেষ্ঠ কীত্তি। 

দ্র বালগঙ্গাধর চিলক, দিমছুগবদগীতারহস্থা, জ্যোতিরবি*- 
নাথ ঠাকুর -মনিত, কলিকঠা, ১৯২৪) অমল হোম, 
“বলবস্তরাও গঙ্গার টিলক”, বিশ্বভাবতী পত্রিকা, শ্রাবণ- 
আশ্বিন ১৩৬৩ বঙ্গার ১1361 03271544114711121:75 

9/0001%5 0770 50660165, 1$085400৭, 1917, 17170 
[91110501718 ০1 1.6, 07105 01)2176116101 01 170171৫- 

90065105645 0:59 ১, ১০৪1)৪০]120 00109, 

1935-36 13 ভা. 0817৬701891 007809101 111475, 

/৯1)10063890, 1992; 1) ৬. 28110210121, 

1.0177011১৫ ,120]10 01 1102101% 00177650017 11010 

07 1৬10৫611) 117012, [,0100017., 1955 , বি. ও. 108, 
10101101196 13৫] (11011111101, [0611)1, 1902, 

চিন্তামণ ধান দ।তাৰ 

টিসু দেহকলা। একই ধরনের কতক গ্রপি কোষ একজে 

মিলিত হইয] টিহর স্থপতি করে। এইসকল কোষের 
অন্বর্তী স্থলে সযোজক পদার্থ থাকে , এই পদণ্থই কোষ- 
গুলিকে একজে ধরিয়া রাখে । টিন্ন প্রপানতঃ ৪ গ্রকাব_- 
এপিথিলিয়াল বা বহিরাবরক টিসু, কানেকটিভ বা স'যোজক 
টিন, মাস্কিউলার টিস্থ বা পেশী এবং নাভ টিস্থ। 

বহিবাবরক টিন্থ ত্বক, বিভিন্ন অঙ্গ, পাশী প্রভৃতির 

৬৪০৩ 



টাকেন্দ্রজিৎ 

আবরণ হি করে। এই টিস্থুর বিভিন্ন কোষের অন্তবর্তী 
স্থানে সংযোজক পদাথের পখিমাণ খুব কম। কোষগুলি 
এক বা কয়েক সাবিতে বিন্যস্ত থাকে এখং আকৃতিতে 
লম্বা, চৌকা বা চাপটা] হইতে পারে। কোনও কোনও 
কোষের মাথার দিকে অনেকগুলি হুষ্ম হুক শুয়ার মত 
উপাঞ্গ ব! সিলিয়।' থাকে । বিভিন্ন আকৃতির কোষের 
কাজ বিভিন্ন । এই টিস্থর কোষগ্ুলি কোথাও দেহে 
খাছবস্তব বিশোষণে সাহাধ্য করে, আখার কোথাও দেহ 

হইতে বর্জাছবোর রেচনে সহায়তা করে। বিভিন্ন গ্রন্থিতে 
এই টিস্থুর কোষগুলি রস ক্ষরণ করিয়া থাকে । 

দেহের বিভিন্ন অংশ ও টিস্বর মধ্য যোগস্থাপনই 
সংযোজক টিহ্বর কাজ। এই টিম্থতে কোষখুলির অস্থবর্তী 
স্থলে স"যোজক পদার্থের পরিমাণ খব বেশি । অধস্থক 

(আরিওলার্) টিস্ব, মেদ (আভিপোজ ) টি্ু, তন্ব- 
প্রধান ( ফাইব্রাস ) টিম, ৬কণাস্থি ( কার্টিপেহ ), অস্থি 
প্রভৃতি নাণা প্রকার সংযোজক টিস্থ আছে। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে, মেদ টিস্থতেই চবি সঞ্চিত হয়। 

পেশ তিণ প্রকার-__ এচ্ছিক পেশী, অনৈচ্ছিক পেশ 
ও হৃংপিগ্রের পেশ । এচ্ছিক পেশা অস্থির সহিত সংশ্লিষ্ট 
এবং ইচ্ছামত ইহাদের স.কোচনেব দ্বারা অগ্গপ্রতাঙ্গ 
সঞ্চালন কর! যায। অনৈচ্ছিক পেশী পাচনতন্্, ধমনী, 
শিরা, মৃত্রাশয়। মুতনালী, পিল্তাশয, জরাষু প্রভৃতি 
আভ্যন্তবীণ অক্ষে থাকে এব" তাহাদের স'কোচন ও 
প্রলারণ খটায়। তৃতীয প্রকার পেশীও অনৈচ্ছিক , 
হংপিণ্ড এই ধখনেব পেশ দিয়া গঠিত। 

না টিন দেহের এক অংশ হইতে অন্ত ন্ম*শে মাবেগ 
ও উদ্দীপনা বহন করে। মস্তি, সুধুঞাকা্, বিভিন্ন নাশ 
তি এই টিসু দিয়া গঠিত। 

চণ্ডীচবণ দেব 

টাকেক্দ্রজিও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরের মহ্াবাজা চন্দ 
কীতির মৃত্যু হইলে তাহার প্রথম পুত্র স্থরচন্দ্র মহারাজা, 
দ্বিতীয় পুত্র কুপচন্্র যুবরাজ ও তৃতীয় পুত্র টাকেন্দ্রজিৎ 
সেনাপতি হুন। টীকেন্দ্জিৎ বীর, জনপ্রিয় ও নুদৃক্ষ 
সেনাপতি ছিলেন। কিছু দিন পরে মণিপুরে আভ্তান্তবীণ 
কলহের ফলে মহারাজা স্থপচপ্র সিংহালনচ্যুত হন 
(সেপ্টেম্বর, ১৮৯* শ্রী) এবং কুপচন্দ্র মহারাজ ও টীকেন্দ্রিৎ 
যুবরাজ হন। এই ব্যাপারে টাকেন্ত্রজিতের হাত ছিল 
কিন! সঠিক বলা যায় না । আলামের কমিশনার কুইণ্টন 
১৮৯১ গ্রীষ্টাবের ২২ মার্চ টীকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্টে 
মণিপুরে আপিক্লা দরবার ডাকিলেন ও টীকেন্ত্রজিৎকে 

টুনটুনি 

উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। টীকেন্ত্রজিৎ অনুপস্থিত 
থাকেন। উদ্দেশ্য বিফল হওয়াতে কুইণ্টন টীকেন্দ্রজিতের 
প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া! পুনরায় ব্যর্থ হইলেন। শেষে 
সন্ধির প্রস্তাব লইয়া কুইণ্টন ৪জন ইংরেজ সহকারীর সহিত 
টাকেন্দ্রজিতের নিকট গেলেন। কিন্তু কোনও নিশ্পত্তি 
হইল না। প্রাসাদ হইতে বাহিরে আমার সময় উত্তে্গিত 
জনতা ইংবেজদিগকে আক্রমণ করে | মণিপুবের পোলিটি- 
কাপ এজেন্ট গ্রীমউড নিহত হন এবং অপর ৪জন 
ইংবেজকেও হত্যা করা হয়। খুব সম্ভব টাকেন্ত্রজিতের 
নির্দেশ অমান্য করিয়া এবং তাহার অজ্ঞাতমারে সেনাপতি 
তোঙ্গল এই হত্যার আদেশ দেন। টাকেন্দজেতের ইহাতে 
কোনও যোগ ছিল এপ কোনও প্রমাণ নাই। ইহার 
পর ইংরেজ সেনাবাহিনী মণিপুর আক্রমণ করে। যুছে 
পরাজিত হইয়। টীকেন্দ্রজিৎ প্রকৃতি প্রথমে আত্মগোপন 
করেন ও পৰে মকপেই পরা পডেন। টীকেন্্জিৎ সঙ্গবতঃ 
আম্মপমর্পন করেন। বিশেষ ধিচারাপযে ঠাহাদেব বিচার 
হয। সেনাপতি তোগপ ও টাকেন্ত্রজিতভের ধঈশলি হয় ও 
মহারাজা ঞফুলচন্দের ফাসির আদেশ পর্িবতণ কিয়া 
যাবজ্জীবন নিবাসনদ দেএযা হয়। 

বল বাহুপা, টাকে ন্দজিত্তেপ প্রতি সম্পুণ অবিচার করা 
হয়। কান্টেন হিযান্সে এই বিচার সগ্থন্গে বলিয়াছেন, হা 
এক শিদারন প্রহসন, এন ন্যাষবিগ।রের নামে ভার ৩বাশীব 
প্রন্তি এরূপ বাঙ্গ মার কখনও করা হম শাহ মহাগাশী 
তিকোশিয়া৭ অন্তর্ধপ অভিমত বাঞ্ত কখিযাছিশেন । 
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বিহেবু সং দও 

টুনটুনি পাস্সেবিকর্েন বর্গের (01461724586 
€01065) অন্থ 4০ সীণভিহইদী গোত্রের ( মাএ001]5- 

95111070 ) পাখি। বিজ্ঞানসম্মত নাম ওর্ধোতোমস 

সুতোরিয়স (070১0601749 5850714$ )। টুনটুনির দৈর্ঘ্য 

প্রায় ১৩ সেন্টিমিটার। মাথার তালু পীতাও লাল, বাকি 
অংশ পাংশুধর্ণ। ইহাদের পিঠ ও দেহের উপরের অংশ 
পীতাত সবু্দ, ক হইতে পুচ্ছমূল পর্যন্ত দেহের তলদেশ 
নিপ্রভ শাদা, ঘাডের দই পাশে অন্প্ট কালো চিহ্ন। 
পুচ্ছ ৪ ডান] খয়েরি । চ্চু দীর্ঘ ও তীক্ষ। প্রজন-খতুতে 
পুং-পাখির পুচ্ছের কেন্দ্রীয় পালক সুন্দর ও দীর্ঘতর হয়। 

টুনট্রনি ভারতের গ্ছায়ী বাণিন্দা, সমভূমি হইতে 
হিমাপয়ের প্রায় ১৫০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় ইহাদের 

৬৪৩৪ 



ট্হ 

দেখা যায়। নৃত্যের ভঙ্গীতে পুচ্ভ তুপিয়া ইহারা বাগান, 
ঝোপঝাড়, এমনকি গৃহের অলিন্দেও ঘুরিয়া বেডায়। 
ক্ষুদ্র পতঙ্গ, তাহার ভিম এবং স্তয়াপোক। ইহাদের প্রধান 
আহার্য, শিমুল ফুলের মধু প্রিষ খাগ্য। প্রজন-খডুতে 
(এপ্রিল সেপ্টেম্বর) ইহারা ঠোট দিয়। ভুপা ব! উদ্ছিজ্জ তন্থর 
সাহায্যে পাতার প্রান্ত সেপাই করিয়। ধানেল আকৃতির 
বালা তৈয়ারি করে ৭ তাহার ভিতর নরম তুলা বা তন্তর 
উপর ৩-৪টি লম্বা ছু'চালো রক্তাভ বা নীপাভ শাদা ডিম 
পাডে। বালা বাধা ও শাক-পাপলনে স্ত্রী ও পুকষ উভয় 
পাখিহই অ*শ গ্রহণ করে , স্ত্রী-পাখি একাই ডিমে তা দেঘ। 

দ্র 9৭110) 481,116 13006 ০1 11010 73005, 

3002995, 1943 ১ 796 ৬/1)151101 1017410? 

17017116007 0/ 11701017131105) [,017401), 1949, 

সঙহোন্বনাথ সেনগুপ্ত 

টুথ পশ্চিম বঙ্গের পুরুলিয়া জেলার গ্রামাঞ্চলে পৃজিতা 
এক পৌঁকিক দেবী । মাটিব ঠহখারি প্রতিম| বা পিন 
কাগজের চৌদশ গ্থদেবীর প্রতীক হিসাবে ব্যবহ্াত হয়। 
টন্ব-পদ্গার অন্্ান আবন্ত হয অগ্রহ।যণ মাসেব শেষ 
দিনে, সমাপু হয পৌধ সন্দান্তি বা মকব-স'নান্ছির 
পুণাপগ্নে। উৎসব একমাস ধরিয়া চলে। বুমাী মেয়েব! 

টন পূজা প্রধান ব্রতী ও উদ্যোগী । এই পূজায় কোনও 
অঠি৪ পুরোঠিতেব গ্রযোজন হয না। বালিকা ৪ 
তরুণাগণ প্রচশিত আচার বিধি স্মন্ুযায়ী অন গুলি 
নিজেবাই সম্পন্ন কবিযা থাকে । প্রায় হত্যেক বাড়িতেই 
প্রত্যহ সন্ধাবেলা টন গানেব আসব বসে। উত্সবটির 
বিশেষ অঙ্গ ও মুখ্য আবর্ধণ এই টু সংগাত। গান গুলি 
গ্রাম্য কবি বচনা এক আকাবে ছোন। টুল্ত গান 
পলীরাসীব স্থখ-ছুখ, 'মাশাআকাজ্গা ৪ প্রেম-প্রীতি- 
ভালবাসা 'মন্তরঙ্গ পরিচয় বহন করণে । বাংলার লো" 
স্গীত 9 সম্মতির ক্ষেত্ডে পুকপিথার টৃহ্ব-গান ও টুন 
উৎসবের বিশিষ্ট স্কান আছে। 

অনেকে মনে করেন, ধাগ্তের তুষ হইতে পুন শব্দের 
উৎপত্তি । পশ্চিম বঙ্গে গ্রচপি৩ অন্ততম পৌধালী উৎসব 

তুষতুষাপি ব্রতকথাব মধ্যেও এই সিদ্ধাস্তেণ মনকুণে 
সমর্থন পাওয়া যায়। 

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বয়নবিদ্ধা 

টেখিস পুরাজীবীয় (প্যালিওদ্য়িক ) ও মধাজীবীয় 
( মেসোজয়িক ) অধিকল্লে জিত্রাণ্টা3ৰ হইতে আল্পস, 

কালীপদ ঘটক 

টেনসব 

হিমালয় ব্রহ্ম দেশ হইয়] অগ্রেপিয়ার সন্নিকটবর্তী হন্দালাগর 
অবধি পৃব-পশ্চিমে বিস্তৃত মহা লমুদ্র বা জিওসিনক্লাইনকে 
বৈষ্ঞানিক হুয়েস 'টেথিস" নাম দেন। 

ইহার ৪০০* মিঢারের অপ্নিক গভীর-তাবিশিষ্ট সিন্ধুতলে 
আকিয়ান যুগে পর্যাঞ্ধ পরিমাণে চুর্ণীকু৬ শিলা স্তরে স্তরে 
সঞ্চিত হয়| শেষ জুপাসিক, শেষ ভরিটেশাস এবং টাশিখারি 
যুগে উত্তব দিক হইতে আঙ্গারাপ্যাণ্ড এব দক্ষিণ দিক 
হইতে আফ্রিকা ও দাক্ষিণাত্যের কঠিন শিলা (গঞ্ডো়ানা- 
প্যাড) চাপ দেওয়াতে ও সরিষা যাওয়াতে আকিয়াণ 
মুগের এ অবঙ্ষেপ স'কুচিত ও ভাাজুক্ত হইয়া উখি 
হয়। উত্তরের পরেসিয়৷ বা আঙ্গাবাল্যাণ্ড (ইউবেশ্য়ার 
ংশ) এবং দক্ষিণের গঞণ্ডোয়ানার ('আফিকা, আরব 

৪ ভারতের দাক্সিণাত্য অঞ্চল ) স্কবমাণ ভৃখগুগয়ের 
মধ্যস্থিত সমুদ্রের উন্তরে আল্পস, কার্পেথিয়াণ, ককেশাস 
এবং দক্ষিণে আঠুলাশ, আপেনাইন, ধিণাধিক আল্পস, 
টাল, হিমালয়__ এহ ছুইটি প্রায় সমান্তরাল ভাজঘুক্ত 
পর্বতগোগির হষ্ট হয। ইহাদের অন্থুবতী দেশের পশ্চিমাংশে 
ভূমধ্যসাগব, মধা।ংশে হাঙ্গেরীয সমতল ভূমি 9 ৫ব্বতীয 
মালছুমি এবং পৃনা শে সন্দাপাগব প্রস্ৃতির উদ্ভব ঘটে। 
দি 0110 90০১৭, 710 17406 01 1716 10107 
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পতাবীরম চন্ত্র 

টেন্সর গণিতে কাঠামোর ( কো-অডিনেট সিন্টেম ) 
সাহায্যে যে মমস্ত বস্তর বর্ণন1 করা যাষ প্রত্যেক কাঠামোতে 
তাহ।দের প্রতোকের সঙ্গে বিশেষ এঞমে সঙ্গিত শিদদিষ্- 

সংখ্যক রাশির একটি পরিচাধক যু করা যার । এই 
পবিচায়কের বাশি গুপিকে বন্তটির উপাঙ্গ ( কম্পোনেন্ট স) 
বলা হয় এবং ইহাবা সাধারণতঃ কাঠামো পরিবতনের 
সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হয়। এইরূপ একটি বপ্তণ উপাঙ্গ- 
গুলি কাঠামো পরিবতুনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেদ প্রকার 
স্ত্রাগ্যাধী পরিবন্ডিত হইলে বগুটিকে একটি টেনসব বলা 
হুয। ইহা! উল্লেখষোগা যে কাঠায়ো পরিবতনের সঙ্গে 
সঙ্গে একটি টেন্নবের উপাঙ্গগুলি পরিবত্তিত হইলেও 
টেনসবটি অপরিবঠিত থাকে । 

মনে করা যাক, &01 একটি প্রতীক যেখানে 1১], 

সৃচকের প্রত্যেকটি ১,২১৩ মান গ্রহণ করিতে পারে। 
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টেন্গর 

তাহা হইলে এই প্রতীকটি ২৭টি বাশির জন্য বাবার কর! 
যাইতে পারে। এখন ত্রিমাত্রিক দেশে একটি বিন্দুর 
স্থানাঙ্ক (5:২5) লইয়া বিশেষ কোনও কাঠামোকে 
কাঠামো বলা হউক | মনে কর! যাক, এই কাঠামোতে 

£ি ) স,য2,+- এই তিনটি চলের একটি অপেক্ষক। 

উপরম্থ অন্ত একটি কাঠামোকে এ-কাঠামো বপিয়া 

কাঠামোতে £1 যে বন্ুটির ২৭টি উপাঙ্গের প্রতীক 

ঠ-কাঠামোতে &. রা -কে সেই উপাঙ্গ গুলির প্রতীক 

হিমাবে লওমা হউক। এখন যদি £৯ নিম্মপিখিতভাবে 

শিণীত হয় : 
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যেখানে ১ চিহ্নিত সমীকরণের দক্ষিণ পক্ষটি 
5 1] (য় 1ম 528 ] 5204 0%0 ৭2 
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ইত্যাদি ২৭টি প্লাশিৰ যোগকল তাহা হইলে স্ এবং 

১ -কাঠামোতে যে বস্টির উপাঙ্গ গুলি যথাক্রমে ঠা 

এবং &. রর সেই বপ্তটিকে একটি ত্রিপদী (থার্ড অর্ডার) 

টেন্সর বলে। এইরূপ ঢেনলরের উপরের স্থচকুটি প্রতিচল 
( কণ্টণভ্যারিয়েপ্ট ) শ্গচক এবং নীচের স্থচকগুপি সহচল 
(কোভ্যারিষেন্ট) সচক নামে অভিহিত হয় এবং টেন্মরটিকে 
একপদী প্রতিচল এবং ছ্িপিদদী সহচশ টেন্সর বলা হয়। 
অগ্ক্ূপভাবে %-মাত্রিক দেশের 1-পদী প্রতিচল এবং 
৭-পর্দী সহচল টেনসণের সণ্জ্ঞ। দেওয়া হয়। 

উপাঙ্গ গণিতে শুধু প্রতিচলহ্ছচক, শুধু সহচলস্চক 
অথবা উভয় প্রকার স্থচক গাকিতে পারে । এই তিন 
প্রকার স্ুচক অনুযায়ী তিন শ্রেণীর টেন্সর পাওয়া যায়: 
প্রতিচল টেনসব, সহচল টেন্সর, মিশ্র টেন্সর। কোনও 
প্রতিচল অথবা সহচল টেন্সর একপদী হইলে উহাকে 
যথাক্রমে প্রতিচল ভেকুটর বা সহচপ ভেক্টর বলে এবং 

শূন্য-পর্দী হইলে উহাকে স্কেলার বা 'অবিচণ বল! হয়। 

আপেক্ষিক(রিলেটিভ)টেন্সর: কাঠামো 

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিমাত্রিক দেশের কোনও একপদী 

প্রতিচপ এবং দ্বিপর্দী সহচল মিশ্র টেন্লবের উপাঙ্গ গলি 

টেনিসন, আযল্ফেড 

যে স্জানুযামী পরিবতিত হয় তাহা ১ চিহ্িত সমীক রণে 
উল্লেখ করা হইয়াছে । এখন যদি ১ চিহ্ছিত সমীকরণের 
পরিবর্তে আমরা ণিঞ্পিখিত শুত্রটি ধরি : 

10. 70 7 1 809 5য় 8 
রি রা )£ 16 6৯8 0 63৮ 

যেখানে ) নিম্নলিখিত ছকের প্রতীক ( ডিটামিন্যাণ্ট )-_ 
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তাহা হইলে আলোচা টেনসবটিকে একটি আপেক্ষিক 
টেন্সর এবং £ সখ্যাটিকে উহার ওজন ( ওয়েট) বল 
হয়। অন্নবপভাবে 2-মাতিক দেশের 1-পঙ্গী 'প্রতিচল 
এবং ১-পদী সহচল আপেক্ষিক টেন্সবের সংজ্ঞা দেওয়া 
হয়। এই সংজ্ঞ| হইতে ধেখা যায় যে কোন9 আপেক্ষিক 
টেন্সরের এজন শুন্য হইলে উহা একটি টেন্সরে পরিণত 
হয়। সুতরাং আপেক্ষিক টেন্সর এবং টেন্সবের মধ্যে 
পার্থক্য নির্দেশ করার গন্য কখনৎ্ কখনও টেন্সবকে 
পরম ( ম্যাবলশিউট ) টেন্সর বা হয়। 

টেন্সর-ঘনাঙ্গ (ডেশসিটি) কোনও আপেক্ষিক 
টেন্সবের গুজন এক হঈপে উহাকে টেন্সর ঘপান্ক বলে। 

টেন্সবের প্রযোগের ক্ষেত্র এখন সমধিক প্রসারিত 
হইয়াছে এখ টেন্সপ-কলন (টেন্সর-ক্যাপকুপাস ) আজ 
গণিঠের এক অত্যাবশ্তক এবং শক্তিশাশী অশ্ব হিসাবে 
অবিসংবাদিতভাবে শ্বীকত। দৃষ্টান্্কপ বণা যায়, টেন্সর- 
কপনের মাহাযা ব্যতীত আইনস্টাইশের আপেক্ষিকবাদে 
সামান্তীকরণ সন্ভব হই'ত ন1। 

মণীম্ট্রচঙ্্র চাকী 

টেনিস পণ ০েনিল এ 

টেনিসন, আলফ্রেড (১৮০৯-৯২ গ্রী) ইংবেজী 

সাহিত্যের ভিক্টোরীষ্ব যুগের অন্তর প্রধান কবি। ১৮০৯ 

খীষ্টান্ষের ৬ আগস্ট লিংকন্শায়ারের সোমার্সবিতে যাজক- 
পরিবারে টেনিসন জন্মগ্রহণ করেন । শিক্ষাপাভ প্রধানত; 

পিতার নিকট এবং কেমূত্রিজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ট্রিনিটি 
কলেজে । টেনিসনের কেমৃত্রিজের একাধিক বন্ধু পরবর্তী 
কালে সাহিত্যযশ অঞ্জন করেন। প্রধান বন্ধু আর্থার 
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টেনিমন, আযল্ফ্রেড 

হেনরি হ্যালামের (১৮১১-৩৩ থ্রী) বাগ্দত্বা ছিলেন 
টেনিসনের সহোদর] । 

ইতস্ততঃ কৰিঞতিত্ব-প্রদর্শনের পর টেনিমন প্রথম 
উল্লেখযোগা কাব্গ্রগ্থ ( “পোয়েম্স, চীক্লি লিরিক্ল” ) 
প্রকাশ করেন ১৮৩০ গ্রীষ্টাব্ধে। বলা যাইতে পারে এ 
তারিখ হইতেই ই'্রেজী সাহিতো ভিক্টোরীয় যুগের 
আরম্ভ। এই গ্রন্থে পূর্বস্থরী কীট্সের প্রভাব অতি 
প্রত্যক্ষ; কিন্তু ১৮৩২ গ্রীষ্টান্ধে প্রকাশিত 'পোয়েম্স' 
নামক পরবতী গ্রন্থে টেনিসন উল্লেখযোগ্য পরিণতি 
অর্জন কবিঘবাছেণ। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাবে হ্যাপামের আকনম্মিক 
মৃত্যু সম্ভবতঃ টেনিসনের কবিজীবনের সবাপেক্ষা 
প্রধান ঘটনা) “ইন মেমোপিয়ম নামক কাবা গ্রন্থটি 
(প্রকাশ ১৮৫০ শ্রী) এই শোকচেতনার জাতক। 
ইত্ডিমধো ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে টেনিমন ছুই খণ্ডে তাহার 
কবিতার এক সংকলণ এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পদ প্রিন্সেস 

শামক এক কাহিনীকাব্য প্রকাশিত করেন। পরব 
কালে প্রকাশিত গ্রস্থাবপীর মধ্যে 'ভ্ঠ (১৮৫৫ খরা), 
পতি দুদ স্ম" দি কি” (১৮৫৯ ৮৫ শ্রী) এবং “ডিমিটার 
আগ আদার পোয়েম্ধ (১৮৮৯ শ্রী) উল্লেখযোগ্য। 
ইহ ছাড়াও উত্ুধ জীবনে টেনিমন কয়েকটি নাটক 
বচনা করিযাছিলেন ১ যদিও “কুইন মেরি? (১৮৭৫ থ্রী), 
অথবা “বেকেট” (১৮৮৪ শ্রী) প্রড়তি নাটক তাহার 
সাহিতঙ/যশ বুশ করিয়াছিপ বলা চলে না। 

১৮৫০ খ্রীষ্টাবে টেনিমন রাজকবি ( পোয়েট ল্িয়েট ) 
পদে বত হণ এবং এই বংসবই এমিলি মেলউডেব সহিত 
১৭ বৎসর প্রতীক্ষা পর তাভার বিবাহ হয। ১৮৮৩ শ্বীষ্টার্ছে 
টেণিসন রাজপম্মাণকপে ব্যারন উপাধি পাত করেন । 

যদিও টেনিসনের জীবদ্দশাতেই তাহার বিবূপ 
সমালোচনার স্থত্রপাতি হয় এবং বিংশ শতকের পগ্রথবার্ধ 
অবধি সেই বিষপতার জের চলে, তথাপি সম্প্রতি 
টেনণিসনের কবিকৃতিব পুনধিচার আরন্ত হইয়াছে। 
দিধান্বিত, নিঃসঙ্গ এবং পীড়িত কবিচেতনা বিচিত্র 
প্রকাশে, প্রকৃতির বিভিন্ন বপের সহিত কধিমানসের 
একাআঝ্ীকরণে এবং কাব্যে গীতলতার শ্চ্ছন্দ অনুশীলনে 
টেণিনন যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদশন করিয়াছিলেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ভিক্টোরীয় যুগের অ” এবং আশঙ্কা, 
ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় আস্থা এবং ণাস্তিক জিজ্ঞাসা] এবং 
সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তমানতা টেনিধনের 
কাবো যেমন প্রত্যক্ষ দ্প লাভ করিয়াছে, ভিক্টোরীয় অন্য 
কোনও লেখকের রচনায় সম্ভবতঃ তেমন নাই। 

১৮৯২ শ্রীষ্টাংখর ৬ অক্টোবর তাহার মৃত্যু হয়। 
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টেপ বেকার 
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1953. 

লিকপম চট্টোপাধ্যায় 

টেপ রেকর্ডার শব্ধ বেকর্ড করার যস্থবিশেষ। ইহার 
আবিষ্কতা পোযুলসেন (১৯০০ খ্বী)। টেপ রেকর্ডার 
বস্তর চৌন্বক ধনের পরিব$ন সাধন করিয়া শবকে রেকর্ড 
কর] হয়; পরে ইচ্ছা্যাম়ী এই শব শোনা যায়। এই 
বাবস্থায় মাইক্রোফোনের সাহাষে; প্রথমে শব্দকে বিদ্বা- 
তরঙ্গে বূপান্তরিত করা হয় এবং এ বিছ্যৎতরঙ্ষের 
সাহাযো একটি 'হডিৎ-চৃম্বককে শক্তিসন্পন্ন করা হয়। এই 
"তডিৎ-চুগ্ককে বলা হয় এরিক হেড । বেক হেডের 
খুব নিকট দিয় একটি প্লাষ্টিক টেপযায়। এই টেপের 
উপর আয্ববন অক্াইডের গুডা আটকানো থাকে | শবের 
পরিব্ভনের সহিত পেকও হেডের চুদ্ঘকনের (ম্যাগনে- 
টাইঞ্েশন )যে পরিবহন হয়, তাহার জন্য এই 'আয়বন 
অক্সাইড চুর্ণের চুন্বক-ধর্ষের পরিবতন ঘটে । আয়রন 
অঝ্সাইডের নিজস্ব ধর্ম হইতে উহা! একবাপ চুম্বকত্ব লাভ 
করিলে তাহা সহজে নষ্ট হয় না। সেইজন্য শ্বের অনলেখন 
আয়রন অঞ্মাইডের মধো মোটামুটি স্বাধীভাবে থাকে । 
এই অগলিখিত শব্দকে পুনরায় শুণিতে গেলে, এই টেপকে 
“প্রেব্যাক হেড? নামক এক যন্ধেখ মধ্য দিযা চালনা করা 
হয়। প্লেবাক হেডেব গঠন রেকডভ হেডেরই মত, কিন্ক 
এখানে শুড়িৎ-চুম্বককে বিছবাৎ্-তবঙ্গের সাহাযো শব্তিসম্পন 
করা হয় না। যখন চুম্বকত্বগ্রাপ্ু টেপ এই যন্ত্রে মধা 
দিয়া যায়, তখন এই যদ্ধে চগ্ককীয় আবেশেব হষ্টি হয় ও 
টেপের পরিবতনশীল চুন্বকত্বের জন্য এই আবেশও 
পরিবতনশীল হয়। ফলে একট ভাবের কুণশীতে বিছ্বাৎ 
তরঙ্গের কষ্ট হয় । এই বিদ্বাং-তরঙ্গকে ম্পীকাবেব সাহায্যে 
আবাব শবে রূপাস্তবিত কৰা হয়। অপ্রয়োজনীয় শকে 
ইচ্ছামত মৃছির়া ফেপিয়া নৃতন শব রেকর্ড করিবার বাবস্থা 
টেপ রেকারে থাকে । মুছিয়া ফেলিবার জনা যে যস্ধ 

ব্যবহার কর! হয়, তাহাব নাম “ইবেল হেড । হবেজ 

হেডেও একটি তডিৎ-চুম্বক থাকে ও উন্চ-কম্পাঙ্সম্পন্ন 
বিছ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে উহাকে শক্তিশালী করা হয়। 



টেপারি 

এই হেডের মধা দিয় যাইবার স্মধ টেপ এই উচ্চ কম্পন” 
ংকেত অনুযায়ী চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয (সাধারণতঃ কম্পাঙ্ক 

হয় প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ ৮* হাজার )। এই "্মন্ুলেখনের 
শব আমরা শুনিতে পাই না, অথচ ইহার সাহায্যে আমা 
পূর্বেকার অন্ুলেখনকে চাপা দিতে পারি। এইভাবে 
অনুপেখন মুছিয়া ফেলা হয়। 

শুতেপ্ুুণুমার দত্ত 

টেপারি বেগুন গোতের (ফ্যামিলি সোপানাসিঈ, 
ঢ৭10119-90181790086 ) অন্তকুক্ত উদ্ধিদ। বিজ্ঞানসম্মত 

নাম ফিসালিস পেক্ুতিয়াণ] (727)50175 10%/910176 )। 
আদি জন্মস্থান পেঞ্চ। পাধঙ্য অঞ্চল বাতীত বঙ্গ দেশের 
সর্বত্রই ধর্মজীবী উদ্দিপ্রূপে ইহার চাষ কর! যায়, তথাপি 
এদেশের সবর ইহা! পবিচিত নহে । জাষ্ঠ আষাঁঢে বীজ 
হইতে চারা তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। কাতিক- 
অগ্রহায়ণ হইতে ফল পাকিতে আরহ্গ করে। স্থপক্চ কু 
ফলগুলি গোল, হবিদ্বা বর্ণ এবং শুন বুতিগ্রচ্ছ দ্বার! 
আবুত। ফল অস্রমধুর ও মুখরোচক | ইহার দ্বারা উতকষ্ট 
চাটনি, জ্যাম প্রতি ঠ৩যারি করা যায়। 

শচীশ্রা মাংন সেন 

টেব্ল্ টেনিস ক্রীভাবিশেষ। উহা পূর্ন অন্তূ্যাবী 
ঢেনিম খেলার নখ সনস্করণ। টেব্ল্ টেনিপ আচ্চমাশিক 
১৮৮০ গ্রীষ্টাব্খ হইতে প্রবতিত হইয়াছে । পিঙ্পও ইত্যাদি 
নামে হ।লকা ধরণের অগ্প পরিশ্রমের খেল হিসাবে আদি 
যুগে ইহা পরিচিত ছিল। ১০২৬ খ্রাষ্টাবে উনভ্রিশটি দেশের 
মহাসম্মেপনে ইছার “টেবৃল্টেনিপ' নাম গৃহীত হইবার 
পর হইতে ইহ] প্রতিযোগিতাম্লক আন্তজাতিক খেণা 
হইয়। দাডাইয়াছে। আন্তর্জাতিক সংস্কা কতৃক প্রনৃতিত 
আইনাল্সারে ইহার পুকষ ও মহিণাদের প্রতিযোগিতামূলক 
খেল নিয়ন্ধিত হইয়া থাকে । ৯ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া 
ও ৩০ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট মন্ছণ অথচ অন্ুজ্জল কালে রঙের 
টেবিলের মধ্যস্থলে ৬ ফুট লম্বা ৪ ৬ ইঞ্চি উচ্চতাসম্পন্ন জাল 
বাধা হয়। ৪২₹- ৪3 ইঞ্চি ব্যাস ও ৩৭-৩৯ অথবা ৩৭-৪১ 
(আযমেধিক1) গ্রেন ওজপের ফ্য।কাশে ৫সনুপয়েড-এস খল 
বিপক্ষ দুইটি দল তাহাদের ব্যাট দিয়! জাপের এপার-ওপার 
পরম্পধের বিপরীত দিকে পাঠাইতে থাকে এবং যে দল 
অপারগ হয় সেই দল একটি পরেন্ট হারায়। প্রথমে যে 
দল ২১ পয়েণ্ট অর্জন করে সেই দপ বিজয়ী হয়, কিহউতয় 
পক্ষের ২০ পষেণ্ট হুইলে পর্যায়ক্রমে সাভিস করিয়া দুই 
পয়েন্ট-এ অগ্রগামী দল খিপয়ী হয়। সাম্প্রতিক কালের ব্যাট 

টেরাকোটা 

কাষ্ঠণিমিত, কিন্তু উহার উভয় পার্শে চেরা ববার দিয়া 
মোড1। এইরূপ ব্যাটে পান! রকম মারের সুবিধা হুয় এবং 
বণটিকেও আয়ত্তে গাখা মহজসাধ্য হয়। টেবিলের প্রাস্ত 
হইতে ব্যাটের মাপে বলটিকে প্রথমে নিজের অর্ধাংশে 
বাউন্স করাইয়] অর্থাৎ ঠিকপাইয়। দিয়া 'সাভিষ” করিপে 
খেল৷ আরম্ হয়। উপযু্পরি ৫ পথেন্ট নিষ্পন্ন হইলে “সাভিস' 
-এর বদল হয়। ডব্ল্স বাজুডি খেলাষ জুভির প্রতোককে 
পর্যায়ক্রমে 'সাভিস করিতে হয়। লি মার এই খেলায় 
নিষিদ্ধ । নিক আগ্মরক্ষামূণক খেপা আমেরিকায় নিষিধ্। 

তারতবধে প্রধানতঃ গুল কলেজের ছানাবাসশ্ুলিতেই 
খেলাটির চচ1 হইত। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাৰে কলিকাতায় বেগল 
টেবপ্ ঢেশিন আআসোপসিযেশশ স্বাপিত হয এখং ১৯৩৬ 
্ীষ্টান্ধে মাছাজ ও ১৯৩৭ খ্রীগ্রান্মে বোস্বাই শহরে টেবল্ 
টেনিম আসোসিয়েশন-এর পদ্ন হয। ১৯৩৭ গ্রীষাব্ধের 
ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা ভারঠীয় টেবল্ নিস 
আমোসিযেশন গসি 5 হইলে সাগা ভারওবর্দের টেবল্ 
ঢেনিন ইহার নিষন্থণাধীনে আসে । ১৯৩৮ গ্ষ্তাবে 
কলিকাহাথ প্রথম হবাতীম ঢেনল্ ঢেনিন প্রতিযোগিতা 
অন্তষ্ঠিত হয় এব ১৯১৯ খ্রাষ্টান্দে কারবে! তে অনুষ্ঠিত বিশ্ব 
ঢেবল্ চেশিস প্রতি যাগি ঠায় পথ ভার তীথ দল চপ্ররিত 
হয। দ্বিতীঘণ মহা।দেণ মমষে সগ্রান্যা গীডাগুলিব গ্যাব 
০টবপ্ টেশিসেব প্রত্বোগিতাথশ বন্ধ থাকে । কিছু 
এই সমথ হহক্হে ভাবতে শান বিখ্যাত বিদেশী খেলোক়্াড 
আগমন করেন ৪ শাবডের খীঙাব মান ভন্ন৩ হয়। 

১৯৪৮ গ্রীষ্ান্দে পারী বিশ্ব প্রতিযোগিতাগ ভার হব অ.শ 
গ্রহণ করে। ১৭৫২ খ্রা্াঝে বোদ্বাহ শহবে বিশ্ব ঢেবল্ 
ঢেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয। ১৯৫২ গ্রাগ্টাৰ হহতে 
প্রাচ্যের খেশোযাডেবা বিশ্ব ঢেবপু টেশিপ প্রতিযোগিতায় 
প্রাধান্য বিক্তার কপ্িযা আসগিতেছেন। খওমানে সাধারণ 
তম্থী চীনের খেনোধাভরাঙ বিশ্বের সেরা এব জাপানের 
খেশোয়াড়র। দ্িতীমব স্থান অধিকার কিয়! আছেন। 

প্রশাগ্তকুমাব গাষেন 

টেরাকোটা পোড়ামাটির প্রত্তত মানুষের ব্যবহাধ সকল 
প্রকার জিনিমই ঢেরাকোঢা বলিয়া পরিচিত। কাচামাটির 
রাসায়নিক উপার্দানের পার্থক্য অনুসারে পোডামাটিব বর্ণের 
তফাৎ হইতে পারে। উংকৃষ্ট আঠালমাটির সঙ্গে বালি, 
খডকুট1, তুষ, ভৃষি ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া! প্রয়োজনীয় 
কাধামাটি প্রত্থত করা হয়। পোডামাটির ভাক্কর্ষ এই 
প্রবন্ধের আলোচা বিষষ্ব। 

কাচা মাটিতে প্রস্থত হইবার পর মু্তিগুলি রৌদে শু 

৬০৮ 
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করিয়া আগ্তনে পোড়ানোই বিধি । এই পোড়াইবার 
কার্ষে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। তাপের অসমতার 
জন্য মুতিগুপি ফাটিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ছোট 
ছোট মুতি বা ধ্লকগুলি সাধারণতঃ নিরেট, কিন্তু বড় 
যুতিগুপি ফাপা না হইপে সুষ্ঠভাবে পোড়ানো সঙ্ভব 
হয় না। 

পোড়াইবার পর মৃতিগুলিকে নানা বর্ণে চিত্রিত 
করিবার নিদর্শন অনেক ক্ষেযরে আছে। বিদেশে চকচকে 
পালিশকরা (গ্লেজড) টেরাকোটা প্রচপন ছিপ। 
মহেঞ্জো-দড়োর প্রাচানতম স্তর হইতে পাপিশকরা মুখ 

পাজের কিছু টুকরা পাওরা গিয়াছে এবং মুসলমান যুগে 
পালিশকনা ঢাপির ব্বধহার ছিল। এতদ্যতীত প্রাচীন 
ভারতবর্ষে পালিশকব। টেরাকোটার শিদর্শন নাই । 

মানব-সগ্যহার অতি শৈশব হইতেই পোডামাটির 
ভাঙ্বধের বাবার দেখা যাঁয়। বগ্তঙঃ মুখপান ৩ মুন্সয় 

ভাঞ্চধই 'আদি মানব সভ্যতার ইতিহাসের সব প্রধান নিদরশন। 
চীন, ভারতবর্ষ, মিশর, ক্রীট, সুমেরিয়া-ব্যাখিলন, গ্রীস, 
ঈটাশী, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পের বহুল 
প্রচলন হপ। 

এট, আইপ্রাস, গ্রীস, গ্রীপীয় এশিয়া মাইনর ৪ 
ইঠাপীতে টেপাকোটা শিল্প বিশেষ উত্কর্ধ লাভ কপ্বিয়।- 
ছিপ। মন্দিব অলকরণেব কাধে টেরাকোটার সমধিক 
প্রচলণ দুষ্ট হয়| ইটালীতে অনেক এহ্রক্ক (8:৮85০৭7) মুতি 
শবাধারে? আচ্ছাদনের উপর স্থাপিত অবশ্থায় পাওয়া 

গিঃাছে। পূর্ণাবয়ব মৃ্ডি ও ফলক ছুইই পাওয়৷ গিয়াছে। 
গ্া্টপূধ সপুম-ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে গ্রীসে উৎ$ষ্ট টেরাকোটা 
শিল্পের নিদশন পাওয়। যায়। গ্রীসীয় শিল্পের প্রভাব 
ইটালীয় শিনে স্ুম্পষ্ট। বিষয়বস্ত সাধারণতঃ দেব-দেবী ৪ 
ধাতাব মি এবং ধনীয় ও পৌরাশিক কাহিনী । খ্রাষ্টপুৰ 
চতুর্থ-দ্ধি ঠায় শতকে গ্রীন ও ইটালীতে মানুষের সাধারণ 
জীবণ্যারার বিষয় এই শিগ্ে মার ও অধিকতর প্রতিফলিত 
হইয়াছে । 

উপধিঞ্ট বা দণ্ডায়মান বহু হঠাম নাধীমৃতি, রথারোহী 
বা অশ্বারোহী নরমৃতি গ্রীস-ইটাণীতে পাওয়া গিয়াছে। 
রোম সাআঙজ্যের পতনের পর এই টেবাকোটা শিল্পে 
অবনতি ঘটে। ইহার পর ধাযুগে ইটালীতে টোকোঢা 
শিল্পের পুকচ্জীবন হয় এবং পঞ্চদশ শতাব্বীতে ফ্লোরেন্স 
নগরীর সবিখ্যাত ডেল! রোব্বিয়ারা (10৩119 7২00৮19 ) 
অত্যুৎকৃষ্ট চকচকে পালিশকরা৷ টেরাকোটা শিল্পের প্রচণন 
করেন।. সেখান হইতে ফ্রান্স ও স্পেনে ও পরে ক্রমশঃ 

সমগ্র ইওরোপে এই শিল্প বিস্তার লাভ করে। উনবিংশ 

ভা ৩৭৭ 
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ও বিংশ শতাব্দীতে অনেক শিল্পী টেরাকোঢাকে শিক্প- 
মাধামরূপে ব্যবহার করিয়াছেন । 

'ভারত ও পাকিস্তান বর্তমানে বিচ্ছিন্ন হইলেও 
একই এডিহোর অর্পিকারী। এই বিবরণীতে সামগ্রিক 
অর্থেই ভারত কথাটি ব্যবঙ্গত হইয়াছে । দাক্ষিণান্ে 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক টেরাকোটা মুণ্ডি পাওয়া 
গিয়াছে । কিছু কিছু এখানেও শবাধারের আচ্ছাদনের 
উপর স্থাপিত অবস্থায় ছিপল। সিদ্গুউপতাকা ও 
বেলুচিস্তান হইতে টেরাকোটা শিল্লের গুচুপ নিদশন পাওয়া 
গিয়াছে । হুম্ম বিচার করিলে বিভিন্ন স্থানের যৃতিগুলির 
মধ্যে পার্থকা দুষ্ট হয়। 'তবে মোটামুটি গডন সংক্ষিপ ও 
শিল্পকৌশশ অন্ন্নত। অনেক স্থণে ম্চয়মৃতিগুণি ব্ষ বা 
কটিদেশ পর্যগ্তই গঠিত তইয়াছে এবং বাহন স্ুম্মাগ্র। 
সিন্ধ-উপত্যকা হইতে প্রায় সম্পূর্ণদেহ কিছু সৃতি পাওয়া 
গিগাছে কিন্ত সেগুলিরও হস্ক-পদেণ অক্কুলি, এমনকি 
জা ৪ গুল্ফ অঠিক্ক দধিত হয় নাই। চক্ষু ও স্তনদ্থয় 
এব অপংকরণ 'মারোপিত (আ্যাপ্লিকে ) এবং মুখাঞ্কীতিতে 

পশু বা পক্ষীগ আকৃতির ছাপ হ্বস্প্। এইগুলি 
'অধিকাংশই হস্ত গঠিত। মহেঞ্জোদডোতে উন্নত কপা- 
কৌশলেব পরিচায়ক কিড় মৃত্তি পা ?য়া গিয়াছে । ইংচে গড়। 
কয়েকটি মস্তক বা মুখোপ দক্ষ শিল্পীর কটি । জীবজন্যুর 
মৃতিগ্পি মনয্ুমৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠাতর | স্বগঠিত ষাডের 
মৃতি অনেক আছে। মুন্নয় মূিগ্ুল কলাকৌশসের বিচারে 
স্টাকেো। এবং প্রস্তর মৃত অপেক্ষা নিরুষ্ট। মৃতিগুপি ছাড়া 
বাশি, গাড়ি প্রন্তি অনেক থেলনাও পাওয়া গিষাছ্ছে | 

নারীমৃতিগুলি অধিকাংশই মাহদেবী ও প্রজনন-শক্তির 
পরিচায়ক বলিয়া অন্রমিত হয় | 

তক্ষশিপা, মগুরা, ভিটা, বক্সার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে 
প্রাপ্ত অনেক টেরাকোটা মৃতি দিদ্ধু-সভা তার পর্বঠা, কিন্ধ 
মৌধ যুগের পৃবের বলিয়া অগরমিত হয। মথুরা ও গাদ্ধার 
অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত কিছু নাধীমতি এই যুগের বলিয়া 
পণ্ডিতগণ মনে করেন। প্রাচ্য দেশেব বিস্তীন অঞ্চপে 
প্রাসন কালে এক সবজন-উপাস্তা মাতৃদেবীব পরিচয় 
পাওয়|যায়। নারীমুহিগুলি এই বিশ্বববেণা। মাতৃদেনীর 
প্রতীক বলিয়া! অনেকে সাবাস্ত করিয়াছেন । আরোপিত 
(আযাপৃপিকে ) ও ছাপ দেওয়া অলংকবণ এই গুলির বৈশিষ্টা। 
এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে অহিচ্ছত্রে খননকাধের ফলে মৌধ 
যুগের স্তরে এইরূপ কয়েকটি টেরাকোটা মূত্র সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে। 

পাটনার খননকার্ধেব ফলে মৌধ যুগের বা অব্যবহিত 
পূর্ব যুগের বলিয়া ধাধ অনেক ঠেরাকোটা মুঠি পাওয়া 

৬৩৯ 



টেরাকোট! 

গিয়াছে । ইহার মধ্যে হাতে গড়া ও ছাচে গডা ছুই 
প্রকারের সুন্দর, প্রাণবন্ত মৃত আছে। 

পরবতী যুগের ভারতীয় সমস্ত টেবাকোটাই ছাচে 
গডা। শুণু গ্রামাঞ্চলের শোকশিল্পে সন্ভব৩ঃ হাতে গড 
মৃতির প্রচপন ছিল। দাক্ষিণাত্যের মাঙ্কি হইতে খু 
টেবাকোটা মৃতি আবিদ  হইযাছে। কিন্তু উব ভাবতে 
আবিষ্কৃত টেরাকোটা শিল্পসস্ভার অনেক বেশি । পাঞ্জাবে 
তক্ষশিল! হইতে বাংলাৰ ৮শ্রকেতৃগড পযন্ত ব্যাপ বিস্তী" 
অঞ্চপের নানা স্ান হহতৈ শু, কা, আঙ্ধ যুগর ( গ্রাষ্পূর্ 
২য় শতক হইতে শ্রীষ্টায ১ম শতক ) অজন্প টেবাকোটা। 
শিল্পের শিদশন পা€ষ! গিয়াছ। অধিক শহ নরশাখীর 
মৃতি। যুগ্ধনত্ গুলি সংস্ক*ঠ সাহি,ত্যর বিববণ তন্ুযাধী 
মিখন কা দম্পতি খ্রাখ্যায় অভাহত। উহার পরবতী 
মুগেও ভার তীঘ চাকুশিপ্পে সততই দম্পতি মিখুনেব সঙ্ধান 
পাওযা যায়। পূর্ণাবযব যু ও ধলক ছুহহ আছে। 
ক্ষ্রায়ন্ন ফশকগুপির স্থবুমার কারুকাধ বিল্মষকল। 
নাবীমুত্িগুণির কমনীয় মুখাখয়ব, জমকালো বেশউুষা ও 
অপংকার, বিচি কেশসন্তঞা এ যুগে টেরাকোট। 

শিল্পে বিশেষত্ব । এইগ্রণি লোকধর্ম উপাশ্ত ধক্ষিণা বলিষা 
অভিহিত। নগ্র বা লুক্সরবেশ পরিহিত দৃশ্যত নএ নাধী- 
মৃতিগুণি লন্ববতঃ পজনন-শক্জির পরিচাষক 1 এনদাীত 
কোনও কোন 9 দলকে একুষ্চল। দৃশ্মস্থকাহিনী, উদযন 
বাসবদত্তা কাহিনী প্রভৃতি লেককাহিনী উতৎ্কীণ আছে। 
এলাহাবাদ জেলার হ্রিটা গ্রামে খননকাধের ফলে প্রা 

একটি গোশাঞ্চতি ধলক বিশেষ হাবে উন্েখখোগ্য। 
শকুন্তশ| নাটকেণ রাজ ছুগ্গচন্তব কথণুনির আশ্রমে প্রবেশ 
দুশ্বাটি সম্ভবতঃ এখানে উত্কার্ণ হহ্যাছে । 

এক যুগের কিছু কিছু মৃন্মষ মৃতিছে বিদেশী গ্রভাব 
স্পট | 'উদাহরণন্বধপ বসব বা প্রাচীন বেন্াপীব ধব সাব- 
শেষের মধো প্রাপু কয়েকটি প্রন্ঞতি মুতিব উল্লেখ কবা। 
যাইতে পারে। মৃঠিগুলি সাধাবণওঃ বাস্তবান্গ, এতদ্বয শত 
বদর বা তমলুকে প্রা কয়েকটি পক্ষমু্* শাবীমূঠি পশ্চিম 
এশীয প্রভাব স্ুচিত কবে। তক্ষশিলায় প্রাপ মৃঠিগুপি 
গান্ধা-বীতি-প্রভাবাপন্ন । কিন্ধ এহ গুলি ব্যতিঞ্ম মাত্র। 
অধিকাণশ টেরাকোটাহ ভার্হীকস নিজন্ব শিল্পগীতিব হি । 
লোকধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব অবশ্য টেরাকোটা শিল্পে 
নিবিড | 

কুষাণ ঘুগের (গ্রাহীব হয 9 ৩ শতক) খহু অবয়বহীন 
বিজাতীয় আতর টেরাকোটড। মস্তক পাওয়া গিধাছে। 
এইগুণি অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তরসদৃশ কঠিন এবং কয়েক 
ইঞ্চি উদ্চ। আক্তি ও বেশ! বিচার করিপে এইগুপি 
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বিদেশীদের অন্ক্কতি বলিষা মনে হয়। এই মুগে শক, 
পহলব, বোমান প্রড়তি বহু বিদেশীয ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিযাছিশ। তাহাদের বিতিন্ন আঞ্কতি, বিচির বেশভূষা 
ও শ্িরগ্রাণ স্বভাখতং শিল্পীদের আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিছু 
পূর্ণাবযব মৃিও পাওয়া গিখাছে। বিভিন্ন বাহ্যযন্- 
সহকাবে গায়ক ও বাদক এবং অশ্বারোহীর মুতি উল্লেখ- 
যোগ্য । সৌনয ওতে মাপকাঠিতে মোটামুটিভাবে কুষাণ 
ধুগের মুন্ময় ভাগ্ষয পুবাপেক্ষা শিক্প মানের । 

সম্গাি 'অন্গেবর নাগাঅনকোগ্ায় খননের ফলে এই 
যুগের কিছু উত্ক্তু টেরকোট] ম্ব সন্ধান পাওয়া 
গিমাছে। এহপুশির সঙ্গে নাগান্ঘনকোণ্ডার প্রস্তর ভাম্কধের 

মিন আছে। বধানম্থানে স্রবহগডে প্রাপ্ এই যুগের 
টেণাক্কোঢাষ গাঙ্গার পীর ণধ প্রভাব দেখা যাখ। 

ভারত সাহিত্য ও চার কলান ন্বর্ণমুগ গুপ যুগে ( ৪র্খ- 
৭ম শক) প্রন্তর-ভাম্বগ ও চিন্রকপাও ন্যায় প্রভুত 

পরিমাণে চিগাক্ধক মৃন্মগ মুির কটি হইথাহিল। মন্দিবের 
অন্ন*করণ ব্য৩৩ গৃহম [বকা ও শাখাজিক নাণ। 
উত্সবে সময় ডেপাকোট মু ৪ আল করণের বাবচার 
ছিশ। বাশঙটের বগিতে দেখা যাষ র।জযশব নিবাহ- 
উৎসবে বনু মুদ তাঙব শি] হহযাছিল। 

বুহদাকাণ মুর্গুবিপ্ আধো পরব মনুযার তির 
কশিযার খু্থমুতি 9. মহিচ্ছবের গঙ্গা মুনা মুঠি 
উল্লেখযোগ্য । মধামাঞ্চারেব উত্কই মি উততণ প্রদেশের 
[৩৩রণাও ও সাহেঢ ম।০৮, বা শাপ্ মহাস্থানগড়, সিদু 
মীরপুরখাস ৪ সৌরাষ্টের দেধানোমোধিতে পাপ! 
গিযাছে। 

এতদ্য ঠীত অঙ্গন শ্রদারুতি মুতি ভারতের শান 
স্বাণ হহতে পাগুযা গিযাছে। রাজঘাটে (বারাণশী ) 
প্রাপু মুতগলি বিশেষ তাবে উল্লেখযোগা | 

গ্রপুপৃববতা খুগেব মৃিগুশি অধিকা শই লো কধর্ম- 
উপাস্য যক্ষ যক্ষিণীর | কিছ্ছ গুপু নুগেব ধর্মীয় মৃতিগ্ুপি 
অধিকা এই হিপ দেব-দেবা বা মহাযাণ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ 
দেবধেবী। আনেক নাগরিক পাগবিকার মৃিও পাওয়া 
গিযাছে। বেশভুষা ৪ অপকার পরিযাঙ্জিত ক্ষচির 
পরিচায়ক | নারী ও পুরুষ উভযেবই সুসঞঙ্জিত অলক্দাম 
লক্ষণীয় । নগ্ন বা দৃশ্বতঃ নগ্ন নারীমৃতি গ্রপ্ত-শিল্পে নাই 
বলিলেই চলে। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে খ্রীহীয় ৪র্থ 
শতক হইতে গ্রীকো-বোমান প্রভাব ক্ষীয়মাণ। ভারতী 
শিল্পরীতিরই প্রাধান্ত ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে থাকে । এই যুগে 
গান্ধার-শিল্ে প্রস্তবের বাবহার নাই। মুতিগুলি স্টাকো 
বা টেরাকোটা সৌন্মধতত্বেব বিচারে উত্তর ভারতের 

৩৯9 



টেরাকোট। 

টেরাকোটা শিল্প অপেক্ষ। নিয় মানের , কিন্ত এই গান্ধার- 
রীতি-প্রভাবিত টেরাকোটা শিল্প বহুদিন প্রচলিত ছিল। 
কাশ্ীরের উক্কর অঞ্চলে প্রাপ্প শ্রীটায ৮ম শতাব্দীর 
টেরাকোটা মৃতিগ্ুলি উন্নত মানের এবং এই গুলিতে গান্ধার- 
রীতির প্রভাব স্ব্পষ্ট। সৌরাষ্টেব দেবীনোমোরি ও 
সিন্ধর মীবপুরখাসের মৃতি গুলিতেও গান্ধার-রীতির প্রভাব 
আছে। 

গ্রীপ্টীয় ৮ম শতাব্দী হইতে কাশ্মীর, বঙ্গ দেশ ও 
আসাম ব্যতীত ভারতের অন্যায় উতৎকষ্ট টেপাঁকোটা শিল্পের 
নিদর্শন কম। উনব বঙ্গের রাজশাহী জেনা পাহাভপুরে 
থখননকাধের ফলে বিখ্যাত সোমপুর বিভার ও তৎজ*্লণ 

সপৃহৎ বৌদ্ধ মশিবেধ ধ্বসাবশেষ আবিদ ( সগ্ভবনং ৮ম 
শঙাবীর )হইযাছে | মন্দির সঙ্ভার কার্ধে প্রত পরিমাণে 
টেবাকোটা টালি বা ফপকের ব্যবহার হইমাছিপ। 

অপ্বিককাংশ ফলকই স্বপ্থানে খ্গিমান মাছে বলিয়া মনে 
হয। এতগ্বাতীত গ্রাফ ১ম ১১শ শনাবীর নিত়িত 
কিছু যলক ও পাহাঙপুবে পাওয়া গিণাছে। কিহ বমীয 
মৃর্ততে গুপু যুগের জান্ষধের প্রভাব দেখা যায ১ কোন? 
কোনটিতে পাশ মগের প্রস্তর ভাম্বর্ধের অনেকটা সাদৃশ্রা 
লশিত হয। কিন্তু এভপ্ুলি হাদা খু ফলকে লোকশিনেব 
গ্রভাৰ শপিস্মু১ | এই শোকশিন্ন ঘ পারার মও 

পুচ্ছন্ন তাবে গামাঞলে প্রবহমান ছিশ মনে কবা হ্বাতাবিক। 
বিদঞ্ সমাজ মণিাব মল"কপণেব কামে হার আকশ্িক 
বাধঠাধ বিল্মধকর। আবও উল্লেখধোগা যে সাধারণ 

লোকের জীবনমাহাধ দশাবশী ও বথ শোক কাহিণী 
এই ফপকপ্চশিতে এ্তিক্লি 2 হইযাছে | ধর্মনিদর নয 

এপ দুশ্যাবলীণ এ* "অধিক সখ্যাম খাবহাপ হহার 
পূবে কোথা ৭ দেখা খাব না। পাহাডপ্রাবর গাণথ শোক- 
শ্পাভগ ফলক পুর বা লাব মবশামতী, সাশাব প্রভীতি 
স্বান ও আপাম হইঠ পান্যা গিবাছে। সাবশাল 
প্রক্কীশভঙ্গী ও প্রভৃত গঠিমবত «ই টেণাকোচা শিল্পের 
বৈশিষ্ট্য । 

বাকুডা জেলার বহৃপাডা গ্রামে ইচ্টক শিখি 
মিদ্ধেশ্বর শিবের মনিব আগ্রমানিক খ্রীষ্টীব ১০ম-১১শ 
শতাবীর বাণ্পার স্থাপত্া-শিল্পের অন্যতম শে নিধশন। 
মন্দিরগান্রে নকশা-অপংকণণেব সুণ্পব বিনাপ এই মন্দিবের 
একটি বিশেষত্ব । কিছু টেবাকোটা মৃঠি - ভাক্বর্ষেব 
সজ্জাও ছিল, কিন্তু সেগুলি এখন বিনষ্ট । সমসামযিক 
উত্তর ভারতের কয়েকটি ইঠ্টক্-নিশিতও মন্দিরে একপ 
নকশা-অলংকবণের ব্যবহার ছিল। 

তুক বিজফ্বে পর বাংলা দেশে মন্দিগ-নির্যাণ 

টেবাকোট। 

সামযিকভারে ব্যাহত হইযাছিল। 'খনকার কযেক শত 
বৎসর টেরাকোটা শিল্পের কোনও নিদশন পাওয়া যার না। 

গ্রামাঞ্চলে লোকশিন্পের ধারা নিশ্চযঈ প্রবহমান ছিল। 
বাংলার মুসলিম শিপ্পেব দ্বিতীষ পর্দাযে( আনুমানিক ১৪ ০০- 
১৬০০ খ্রী) পুনরায় টেবাকোট। শিল্পের বাপহার দেখা যায । 
দীর্ঘ কান সংম্পশেব ফনে হিন্দু নসলমানের মধো কিছুটা 
সা তিক সমণ্থণ ঘটিযাছিল। এই সখযে, স্বাষ্টীয় ১৮শ 
শঙাখীতে বা্লাব মন্দিণ-স্থাপঠ্যের এক নৃতন অধ্যায় 
স্বচিত হখ। স্বানীম চাপাঘবের আকুতিতে বঞাকুতি 
কানিশ -সমন্িত বু মন্দির এই সময়ে নিষিত হইতে খাকে। 
মন্দিরগুলি অধিকাংশই উষ্ক-নিয়িত এব অনেক ক্ষেত্রে 
টেরাকোটা অপণকবণ -শোতিত। চিন মন্িদিবঞ্চলিতে 
নুসন্মি সাপত্্যের উন্নত নির্মাণ কৌশলের গুসোগ দষ্ট 
হয এব" মন্দিবের সম্মুখ ভাগেব পরিকপ্পনাব 5 এবাকোণা 
সজ্জাব খিগ্তাসে মুনলিম ইমারতগ্ুলির প্রভাব অুস্পষ্টী। 
নুসপমান স্বপতিগণ স্কানীঘ ঢেবাকোগা শিমীদের নিযোগ 
করিযাছিলেন বলিধা মনে হব। প্রকৃতপর্শে এই নহন 

ভিন্ন স্বাপভাবীটি ৪ ছেবাকোঠা শিনেব উদ্দপ কখন 
কিভাবে হইখাছিল তাহা গবেধণাব বিষম । 

এইসব মন্দিবর-সন্গায বিঙিন্ন মাপের ছাচে গড়া 

টেবাকোটতা ঢালিব ব্যবহার হইযাছন। টান্লিএলি পুব- 
পবিকল্পন। অগমাধী পণেস্তাপা ছারা মন্দবগানে শাটিয়। 
দেওয়া ইহ5। প্রণাণতঃ মন্দিবেব সন ভাগেই বাপক- 
ভাবে ঢেবাকো। অল'কারের সযাতবশ দেখা যাষ। 

আনেক শেরে স্থ্গএশি৭ দেলকোটা ভাঙ্ষয অগ্িত। 

বদ1১৭ মশাবের ভিঙবেব দেওয়ালে তেবাকোটা সঙ্গার 
বিলাস দেখা ১1৭1 কষেকট ঢালিব সধোগে একটি 
বাপক দশ্তা বচনাব দষ্টা্ও অনেক আছে । অশিরেরু 
প্রধান দ্বাবের উপরে খাম খাবণের মুছে বুহধাকার ৮2) 

উন্লেখষোগ্য । 
এই নঙন টেপ্রাকোটা-ভাঙ্ক্য লোকশ্িমের প্রভাব 

গ্ুম্পষ্র। বণ্ততঃ এই শিল্পকে বাজস্থানী চিহকলাব ল্লায় 
সমন্বত লোকশ্িল বপা যাইতে পারে। শ্িলীগণ পেশাদার 
গোগিব অস্থগঞ্চি ছিপেন এব বশানক্রমে এই বৃত্তি 
'অগসরণ কখিতেন। 

বণ বাহুশ্য কারুকাধ সবতহ এক মানের নহে এব, 

একই মন্দিরে বিতিম্ন রীতির গুযোগেব পর্িচষ পাওয়া 
যাখ। মুর্তিগুলিব সহজ সবল প্রকাশতঙগী, প্রাণম্পন্দন ও 
ছন্নোময় গতিবিভঙ্গ মনোন্ককর | 

অদ্যাপি বিদ্যমান মন্দ্রিগুলিব অধিকাশই বৈধব। 
বৈষ্ৰ ধের সেবায এই শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ, কিছ 
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টেরাকোটা 

অন্তক্ূপ কয়েকটি শৈব বা শাক মন্দিরও উন্লেখষোগ্য । 
বৈষ্ণব মশ্িরগুলিতেও অনেক শিব ও শগ্জমুতি সন্গিবিষ্ট 
দেখা যায়। 

দেব দেবীর মৃত ছাডাও, রামাথণ ও পুধাণ -বণিত 
দ্রশাবলী, ক্ঞ্চশীপাবিষয়ক পান| দৃশ্য মধিবগাধে সতত 
দুষ্ট হয। ধর্মনিভব ণষ এহবপ খং মনোমুগ্ধকর দৃশ্য এই 
মন্দির গুলির বিশেষ আকর্ষণ । এই দৃণ্ভগুশিহে তৎকালীন 
সমাজজীখন হপরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে । নৃতা গা 
ধত নধনারী, নৌকাবিহাব ও জলকেশি, গাড়ি, পালকি, 
আরোহী জমিদধাব, ধণীব দনখারগৃহ, বিবাহেণ শোভাযাত্রা, 
সনুদ্রগামী জাহাজ, যষিহাস্তে ছারপাল, মৎস বিগ্যর ৩ 
পাবী _- এইরূপ পানা বিচিত্র ৃশ্যেব সন্ধান পান্যা যায়। 

এহ টেরাকোটা শিল্পে আব একটি বৈশিষ্ট) নকশা 
অনকর্ণ। বিচি ফন, শত পালা, প্রস্ফুটিত পান্ম বা 
কোরক, সপিলশা, পন্্পর জডি ঠ সাপ, $ঠিম গোলাপ, 
»ারক ও ম্মন্যান্য নানাধিধ জ্যামতিিক নকশার বিগ্যা্ 
অভীব মনোম্দ্ধকর | 

অগ্ঠাপি বিদ্কমাণ মন্দিব গুশিব মধ্যে বিষুপু বব শ্বানরাই, 
বাখাক্নাদ। নদোডবংলা ৪ মদনমোহাপব মনিব, 
বাশবেডিয়ার বান্ধব মন্দির) চাকধহেণ পাশপন্ডা মান্দিব 
এব* বড নগরের চাপবা শা শন্দগ উত্ৰষ্ট ৬রাকোটা 
শিল্পের জন্য টলেখযোগা | এতনা হীত ধ্সপ্রাপ মন্দিরের 
বন্ধ যলক মাশুহোষ মিউজিয়াখে ও বঙ্গীথ শাহিত্য 
পরিষদের সপ গ্রহালযে রক্ষিত শাছে। 

অগ্তর'দন শঠারীর শেষ পিকে এই শিরের শবশ্তিণ 
লক্ষণ দেখ] যায় এক উনপিশ শতাব্ধীর মধ) ভাগে বা পাও 
এই টেরাকোটা শিল্প পুপুগগাম হইনাছিন। বণমান কাশ 
ভাখতের নানা স্থান চেপাকাট। শ্িপপির পুনকা্গীবনের 
চে! হইয়াছে | ইহা মন্প্য কঙ্ণনগপের মুখশ্নি 
সমধিক পুদিঞ্ি। এব পুথিবীব্যাপা সমাদর নাও কবিয়াছে | 
শিনীর। কঞ্চনগরেব রাজ শের পুগপোষকতাপ্রাপ ণন্ক 
প্রাচীন শিনীগোগির বশ্ধর | বশাঠঞমিক দক্ষতা ৪ 
পাশ্চন্থয শ্লিশৈশীব প্রভাব ইহাদের কাজে সমভাবে দঃ 
তয়। দেব দেবী বাতীত স্বাভাবিক আকুতিণ ও 'অপুৰ 
প্রাণবন্ত পশ্তুপক্ষা, খেলন।, পুভন ৪ সমাঙ্গজীবনের 
দৃশ্টাৰবশী এই শিল্পীদের বিখববন্ত। প্রতিকৃতি রচনায় 
ইহাদের দক্ষতা মলাধারণ। এহ সম্পর্কে বাকুডা পেপার 
পাচমুড1 গ্রামে নিগিত পোড়ামাটির ঘোডাও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । “বুগ্ধকার” “ঘট” টাপি? ও মৎশিল্পা দ্র। 

দ্ধ নীহাররগ্চন রাগ, বাঞ্গাশীর ইন্তাস) আদিপর্ব, 
কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্ষ , অমিয়কুমার বন্দ্যপাধ্যায়, 

টেলিকমিউনিকেশন 

সাকুডার মন্দির, কপিকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাফ ১ পমেশচন্জু 
মজুমপাধ, বাখশাদেশের ইতিহাপ, মধ্যযুগ, কলিকাতা, 
১৩৭৩ বঙ্গাবৰ ১ 4 ৫, 0০001002105 2105, 091] 

[00172060000910058111601 01 0৮6 14859277 
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বধ 1য় 

টেক্স তেবেন্থুস দর 

টেল্স্টার 79নশুজন এ 

টেলিকমিউনিকেশন এক দান হই দুএবশা অপর 

ল্বানে বৈদ্ধারিক পন্থা আব্ননযাগা অখবা দ্ামাণ খাতা 
বা স'কেত প্রেরণের বাধস্থাকে সাধাবণতঃ তেশিকমি টি 

কেশন? বশ] হয়| “টেলি শবের অর্থ দব এব কমিউশি- 
কেশনের অর্থ বাঙাবিণিময। এই খাও পান। প্রকারের 

হইতে পারে, তবে প্রত্যেক বাবস্থাতেই ৩টি বিশিষ্ট অংশের 
প্রবোজন: ১ প্রেরক যঞ্ধ ২. গ্রাহক যগ্ব এবং ৩. এই 

ঠই যন্ত্রের মণ যোগাযোগের মাধ্যম | 
বিভিন্ন ব্যবস্থার যধো টেশিগ্রাফি প্রাচীনতম ১ ১৮৩7 

খীষ্টাবধে শ্যামুয়েশ ধর্প ইহার উদ্ভাবন করিয়াছিপেন 
(টেলিগ্রাফ দ্র)। টেপিগ্রাক প্রবভনের অনেক পরে 

৬১২ 



টেলিগ্রাফ 

১৮৭৬ খ্রীষ্ঠান্্ে আপেধজাপ্ডার গ্রেহাম বেল টেলিফোন 
উদ্দাবন করেন (“টেপিফোন। দ্র )। শব বাতীত অপর 
কোনও শক্তিকে বৈদ্াতিক শক্কিতে বপাস্তরিত করিনা 
দ্ববখতী প্বানে প্রেরণ কর এবং গৃহীত শপ্তিকে উপঘুক্ত 
গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে মুপ শক্ত কপান্থবিত করা অথবা 
অপব কোণ গভাবে ব্যবহার কখাও টেপশিকমিউনিকেশনের 
অগ্তচুক্তি। ছবি5ঠ যে আলো ছাখার সমাবেশ থাকে) 
তাহাকে কোন? প্রকার বৈদ্ভাতিক চন্ষুর সাহাযো পরি- 
বর্তশশীল বিছ্ভাৎ প্রবাহে পবিণন কিয়! তাণেের মাধ্যষে 
দুণনতী স্থানে প্রেবণ কবিয়। তাহার সাহাযো অন্কপ ছৰি 
ছি করাকে বি)াকপিমিশি'বা অবিকপ £€ঠিকপ বলা হয । 

বেতাবে বা প্রেরণের জন্য ছু স্থানেব যব্যে কোনও 
জড় মাধামের প্রয়োজন হয ন1। প্রেরক যক্জের মাইক্রো 
ঘোনের স্গথে শষ করিলে তাহা বিছা ভঃঙ্গে পরিণত 
হম এব এউ শিম£াাবব বিদ্রাৎ্স্পণ্ণকে প্রেএক য্ধের 
উস্হাবেব ম্প্দনের উপর চাপাহদা দিষ]। মিশে বেতার- 
তরঙ্ষেব কটি কবা হয় “বত এহ তিরঙ্ষ প্রেবক মন্দের 

আকাশ ভার বা] এশিখ্যাপ হইতে বিকীর্ণ হয। প্রযোজন- 

মত আপকতলি খবিবাল এব সাধিন সাহাযো বেহার" 
তথঙ্গ »ন নাত বোিতন পিকে শ1 পাগামঘা নিদি ধিকে 
পাঠাণে] হাখ। এঠ বিকার "খতার ওবঙ্গ দুব গাহক 
থান্য'।শে অঞগবপ বিদ্যুৎ স্পণণ্ বু 2 কবে এবং গ্রাহক 
য ঠাহাব জাহাযো বেতাব বঙ্গ বাহিত শব বা বাশার 
পুনঞ্াব করে। 

হব শ্বাশো হাবাব আঙকপ পরিবতনশীপ বিছাঝ- 
পরব হপে শাদের যম বামে না পানাহযা বেঙাবেও পাঠালো 
যাথ এব সেই ব্যবস্থাকে চেশত্িজন বা গুরেশণ। বলা 
হণ (চিবি।ভজ ন' এ )। 

এ শাবে এব হ্থান 25০১ বে নও সাকেতিক নিখমে 

খৈদ্বাতিক *্িকে বেতারে দূববহী খানে পাঠা 
সেখানে কোনও ধঙ্কে চাপানে। বা তাহাকে নিষবিত 
করা, (যখা চাপকধিহীন বিমান চাপানো, করিম 
উপগ্রহকে শিয়স্থণ করা) অথবা দূরধতী স্থান হভতে 
প্রতিমাশত বেশার ঠরঙ্গকে রেডার বা অন্গৰপ 
যন্্রের সাহায্যে নাণাশানে কাজে পাগানেো, এই সবহ 

টেশিকমিউপিকেশনেব অন্ত 2ুপ্তি। 
হণীকেশ বক্ষিত 

টেলিগ্রাফ বিছ্যুৎ-গ্রবাহের বিস্তার (আম্প্রিটিউড ) ও 
সময়ের তরতম। করিষ। ইহার ছারা সংবাধ প্রেরণ কণা 
হয়। ইহাকে ব”] হয় মর্স কোড্। টেপিগ্রাফেণ আবিষ্্তা 

টেশিফোন 

স্তামুয়েন মর্স, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাৰে ওয়াশি'টন হইতে বাল্টিমোরে 
(প্রায় ৬৪ কিলোমিটার ) প্রথম স্বাদ প্রেরণ করেন। 
েশিগ্রাফে গুধানতঃ ২টি যন্দ থাকে, একটি »ংবাদ 
প্রেথক ৪ দ্বিহীষটি স বাদ গ্রাহক | প্রেরক যন্ধের চাবিতে 
চাপ ছেএযামাত্র ব্যাটারি হইত্ডে বিদ্ব।ৎ প্রবাহ গ্রাহক 

যন্কের একটি তডিংচুম্বককে কার্ণকপ বরে ও তাহা 
একটি পৌহদগ্ুকে আকর্ণণ করিলে শব্ধ হয়। গাহক 

যন্গের এই শব প্রেএক যন্ত্রেব চাবি চাপেব ঠাবঙমোবু 
উপ নিভর কবে ও ইহা শুনিধ। কি সবাদ আপি ৩হে 
জানা যায়। খন্মানে মিনিটে ২৫ হহতে তণ্টি শব্ধ 
পাঠানো হয। বৈদ্বাতিক কেও তারের মাধ্যমে কিছু- 
দু€ গেশে শল্তিহীন হউযা পড়ে, এইজন্য পিপিঢরের 
সাহায্যে এই শক্তি পুন'স যোজন কব] হয়। ধিশিটর 
একই সঙ্গে প্রেরক ও গ্রাহক যহ্থপগ্পে কাজ কবে। উডিঘ- 

চুষ্ব+ ছাড়া হণেকউন টিউব ও প্যান্জিস্টরের বিপিচরও 
বতমানে ব্যবঙ্গত হয়ু। সাধারণত: পু্িধীকে একটি 
তাবেব মত ব্যবহার কা হয। প্রেস বাবস্থা (ড্রপ! 

সিচ্টেম ) একহ সঙ্গে গত দিকে ও বৌযাডণ্পক্স ঝবন্থায় 
( কোথাভপ্লেম মিপ্টেম ) একহ সঙ্গে দুহ দিকে ছুহটি 
2টি কারগ। » বাধ প্রেরণ করা হব। যে ঢেল্গ্রাক- 
বাবস্থাঘ স্বণঞ্িতাবে পবা ছাপা হইয়া! যায়, তাহাকেই 
বশ] হব চশাপ্রণ্ডার? | বেতারের মাধ্যমেও তেশগ্রাঞ 

সকেঙ পাগনো হহথা খাকে। শলকাম ডানকেশনা ড্র) 

হ *ন্রকুমাৰ €ও 

টেলিফেন আলেব্জাঙার এ্রেখাম বেশ টেলিফোনের 
আবিদ্ধতা (১৮৭৬ খ্বী)। উহার ঠধন অঙ্গ দহট। 
একটির দারা শখকে বিদুৎ ওবঙ্ষে ও প্ছ্যিংতরকে শে 
পবিবতিত করা যাষ (বাঠিতে এহ যগ্রুট থাকে )। 
অপরটি টেলিঘোন এক্স চেঞ্, ইহ] একটি ঢেলিফোন যন্থকে 
আর একটি 2েলিফোন যে সহিত সাহু কবে । শন্বকে 
বিদ্ু। তরঙ্গে পবিবতিত করা হয মাইনক্রোতোনেক 
সাহাফে। | শব্ধ হহলে পাতাসের চাপের থে তাওতমা হয়, 
তাহ] অপ্রারচণ পণ একটি গরকো্টের বোধের (বেজিন্টটান্স) 
পবিবতন ঘঠায ও ধপে বিছ্যু প্রবাহে শঙ্ধতরঙ্গের অন্ুবূপ 
পরিবওণ সাধিত হয়। এই বিছা তরঙ্গ ম্পীকারেক 
সাহাযে] পুনরায় শদ্তরঙ্গে পরিবতিত হয। স্পীকারে 
শবওবঙগজনিত বিছ্া২-গ্রবাহের দকন একটি তডিৎ চুম্বকের 
শঞ্ির হাস বুদ্ধি হয়। ধণে চুঙ্গকটিখ সম্মুখে বাথা এক 
পর্দার উপর আকধণেব তারতম্য ঘটে ও তাহ। শঙ্বেই 
অনুরূপ বাধুতণএঙের কটি করে। একটি ঢেপিকোণ যন্ত্রের 
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টেলিভিজ্লন 

সহিত আর একটি টেলিফোন যঙ্খ্বের সংযোগ ছুই ভাবে 
স্থাপিত হইতে পাবে। ম্যাগষাল টেলিফোন ব্যবস্থায় 

যে-টেলিফোনেব সহিত সংযোগ চাওয়া হয়, তাহার নম্বর 
বলিলে অপাবেটব তাবের সাহায্যে তাহার সঠিত অংযুক্ষ 
করিয়া দেণ। স্রাউজার স্বয়ংঞ্য়ি টেপিযেোোনের আবিষ্কর্তা 
(১৮৮৭ খ্বী)। এইবপ ঢেপিফোন যক্ষের সহিত একটি পম্ব 
লেখা চাকতি (ডায়াল ) থাকে । এই চাকতিব সাহাষ্যে 
বৈদ্যুতিক সংকেত পানাইয়া ইচ্ছান্তযায়া টেলিফোন যঙ্ের 
সহিত যোগাযোগ কবা হুয। যেযণ্ধ এই বৈদাঠিক 
স'কেত অস্যায়ী যোগাযোগ ঘটা, তাহাকে বল! হয় 
ইউনিসিলেরর বা সিলেইর । আধুনিক ব্যবস্থা খ দরের 
সহিত সংযোগস্থাপনেব জন্য ও একই তাবের সাহাযো 

বসাক কখোপকথনের ব্যবস্থা রাখ জন্য বেঙার-ত্রঙগ 
ব্যবহৃত হয়। ইহাকে 'কেরিয়ব টেলিগোন' বাবস্থা বলে। 

*শুণমাধদ৯ 

টেলিভিজন দুরেক্ষণ। বিনা-তাপে, বিদ্বাৎতগগ্রের 
সাহাযো, দরের দৃশ্য বা ঘটনা যখন যেমন খটিক্ছে ঠিক 
তখণই হেমণই ভাবে দেখিতে পাওযাকে বলে টেলিভিজ ন। 
টেলিভিজ নে দুরের দশা দেখাব শঙ্গে শঙ্গে সম্প্রষ্ট বিণিও 
যাহাতে বিছ্বাৎ" *বঙ্গের গাহাযো তখন তখনই শোনা খাব 
তাহারও বন্দোবস্ত থকে । টেলিতিলন গ্রবতিত হইবার 
আগেই বিনা-তাবে এক স্থান হইচে অন্ত স্বানে ছবি প্রেণণ 
কবা সম্ভব হইযাছিল। ১৯২২ গ্রীষ্টান্জে জার্মান বিঞানা 
কর্ন সম্ভবতঃ সবপ্রথম হটাশী হহতে ফক্কপাথে বিদ্যুৎ 
তরঙ্গে সাহাযো ছবি পাখাইভে সক্ষম ইইথাছিলেন। 
ইহার দ্ুই বলব পবধ্হ আমেরিকার বিজ্ঞানী বেঞার 
সম্পূর্ণ এক নূতন পদ্ধতিতে ম্যাঢুপারন্টিক মহাসাগব পার 
কবিয়া বিনা-ভাবে ছবি পাঠাইযাছিলেন। এই সমযে 
ইৎপ্যাণ্ডের বেতাবকেন্দ্রগুপি হইতে নিষমি৩তাবে ছবির 
আদান-প্রদান ০পিয়াছিল। 

টেলিভিজনের প্রথম প্রবহন তয় ১৯২৭ শ্রীগাকে। 
জন লোগি বেয়া নামক একজন ক্বট্প্যাগুব।সী বিজ্ঞানী 
বেতারে লগ্ুনের একটি বাডিব এক খর হইতে অন্য ঘরে 
জীবন্ত মানুনের চলস্ত ছবি পর্দার উপব প্রদর্শন করিতে 
কৃতকাধ হইয়াছিলেন। এই সমঘ হইতেই ব্যাড তাশহাব 
প্রেরক 9 গ্রাহক উভয় যন্্বে যথেষ্ট উন্নতি সাধন 
করিয়াছিলেন । খেয়ার্ডের পঙ্গতি ছাড়া 9 অন্য পদ্ধতি পরে 
উদ্ভাবিত হুইয়াছে । আমেরিকার রেডিও কর্পোরেশন 
(মার, সি এ, )-এর বিজ্ঞানী জোরিকিন্ (20191017) 
যে নৃতন পদ্ধতির সুচনা করেন 'আণুনিক টেপিতিজন 

টেলিভিজন 

কেন্ত্রগুপিতে তাহারই নানা উন্নত ও কার্ধকর বাবস্থা 
দেখা যায। ফিপাডেলফিযা-র ফার্ম স্ওয়ার্থ ভাই ছুই 
জন যে ইপেকব্রন-ক্যামেরা নির্মাণ করেন, টেলিভিজ নে 
তাহ! এক সময়ে খুব প্রচলিত হইয়াছিল। বহমান 
কালে টেলিভিজ্নে বহু স্থপরিকপ্পিত প্রেরক ও গ্রাহক 
যগ্্রের বাবহার দেখ! যায়। 

বিছ্বাৎ্তরঙ্গের সাহাযো কথা বা গান এক স্থান 
হইতে অগা স্থানে প্রেরণ কর] যাতস (বেতার, দ্র )। 
বঙমান গ্রবদ্ধে এই মল বি্ষযটিণ সহিত পাঠকেব পরিচয় 
'আছে বশিষা ধরিষা লওয়। হইতেছে। 

কথা বা গানের ব্রড্কার্ঠিং-ংএ যেমন মাইফ্োফোন 
যন্ব, বেধার্ডের ঢেপিভিলন বাধস্থায তমণহই ফোটো- 
হলেবট্রিক সেল দরকার । আলে। যখন কোটে! সেপেব 
উপব পড়ে, খোটেো সেপে *খন বিদ্বাৎ-প্রবাহ ্ৃষ্ট হয়। 
আলোর জোরের উপব এহ নিছ্যাং-প্রধাহের জোব শির 
করে। ছবি বাদূশ মালোছাযাব খেলা । কোথাও 
আলো বেশি, কোখাণ্ড কম _ এপ বিভিন্ন জোপের 
আলোক-বিশুব সমাবেশে ছবি বা দুগোব ৮8 ছবি 
বা দশের এক একটি বিশু হল যে আপো মাসে, তাহা 
দি শোটে] ফেলে বেশ মাধ) ভবে সেহ বিশুব মানলো 
াহার জোব সন্তগাণী বিছু।ছ প্রণাঙ্তে ক্ষপাস্থপিঠ হয়ু। 
বেখাডেব বাবস্কাথ একটি বাব গাশাকার চাকতিতে 
কুলের আকাবে সাঞ্জানে। পবপব শনেকপ্জাল ছিদ করা 
হয। খার্ক-নাত হহঠে আলো লেন্সের সাহাষো এই 
চাঞ্চতির ছিদ্রগুলির ডপব কো হণ। এমন বাবন্থ। করা 
হয, যাহাতে চাক নোবে খুপাহতেই আলো পব পথ 

প্রত্তেতকটি ছিদ্রের ভিতব দিযা পি না দশের পণ 
গিবা পড়ে এবং সমগ্র ছবি বা দখ্ এক কমিক পথাথে 
আপোকিত হয়। আপোকি৩ ছি ন| দশে পিহিন্ন 
বিন্দ হইতে যে আলে। মাপে শাহাব পরিমাণ থে বিভিন্ন) 
ঙাহা সহজেই আগমেব। এই কম ৪ বেশি জোবের 
'মালো ফোটে সেপে প্রবেশ কবিয়! কম বেশি বিছ্বাৎ- 
প্রবাহের সৃষ্টি কবে। এই কম-বেশি পখিমীণের বিছ্বাৎ- 
প্রবাহকে অনেক গণ বাভাইয়। বেতাৰ প্রেরক যস্্রের উচ্চ- 
হার বিদ্বাৎস্পন্দণের উপর চাপাইযা ছবি বা দৃশ্তোব মিশ্র 
বা বিকৃত বিদ্ধাৎ-তপঙ্গ পাওয়া যায়। এই হইল 
টেলিশ্জ্রি নের প্রেরক কেন্দ্রের কথা। ছবি বা গুশ্টের 
সঙ্গে সঙ্গে যদি কথা বাঁ গানও পাঠাইতে হয়, তবে আরও 
একটি প্রেরক যন্ব, এবিয্যাল ৪ মাইঞ্োফোনের বাবস্থ। 
দবকার। এই প্রেগক মন্কের এনসিয়াপ হইতেই কথ। বা 
গানের মি বা বিকৃত বিছ্যুতৎ-তবঙ্গ সংক্রমিত হয়। 
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ছবি বা দৃশ্যের মিশ্র বা বিরুত বিছ্যুৎ-তরঙ্গ যখন 
টেলিতিজ্লনের গ্রাহক যন্ত্রের এবিয়যাপের তাবে আমিষ 
পড়ে, এই তারেও ৩খন অচকপ বিছাতের স্পন্দন হইতে 

থাকে । এই মিশ্র বাধিকঙ বিছুতছের স্পন্দন হইতে 
ছবি বা দুশ্টের কম-বেশি পরিমাণের বিছ্বাৎ-প্রবাহকে পৃথক 
করিয়। দেওয়াই টেলিভিক্ুনের গ্রাহক যন্্ের প্রধান কাজ। 
এই কম ও বেশি জোবেব বিছাাৎ্-প্রবাহ বাযুশূন্য বিশেষ 
একটি টিউব (নিয়ন-বাতি )-এর শির দির চাপন। 
করিয়া! কম ও বেশি জোরেব আলোয় রূপান্তরিত কর! 
হয়। প্রেৰক কেন্দডে যেমন ছি দ্রবিশিষ্ট চাকতি থুরাইয়া 
ছবি বা দৃশ্ের প্রত্যেকটি বিন্দুতে পর-পর ক্রমিকভাবে 
আপো ফেলা হয়, ঠিক সেই্ঙাবে গ্রাহক কেন্ছেও যি 
বাধুশূন্য টিউব হইতে পাএয়া আলো অগ্য একটি একই 
ধরনের ঘুরন্ত চাকতির ভিওর দিয়া কোনও পায় খেলা 
যায়, তবে দূরের ছবি বা পৃশ্য এ পর্দাধ দেখিতে পাওয়া 
যাইবে । বলা বাহুল্য, ছবি বা দশের আনুষঙ্গিক কথা 
বা গান শুনিতে হহশে থ্রাহক কেছ্ডেও ভিন একটি 
বেতার গ্রাহক যন্ধ ৪ এরিয়্যাল খাঢাইতে হয়। 

বেয়াডেব ঢেপিভিজন-পদ্ধতিতে ছবি বা দৃশ্যের 
পিশ্লেখণ সম্পূর্ণ যাক্িক (মেকানক্যাপ ), অথাৎ বলবিজ্ঞাণ- 
স ভ্রান্ত ক্রিয়া কৌশলেব দ্বারা সাবিত হয়। জোঁবিকিন্, 
ধশণস্পমার্থ এবং অন্তান্ত অনেক বিগানী পগ্নে 
টেলিডিজীনেগ যেসব পঞ্ছতির উদ্দাবণ কবেন, তাহাতে 
বৈছুতিক্ উপায়ে ছবি বা দৃগ্েব বিশ্লেষণ করা হয়। 
জোরিকিনের ব্যবস্থা প্রেরক কেন্দে যে যন্ব ব্যবহার করা 
হয়, তাহার নাম ইক্ণোক্ষোপ। ইপেকউ্রনিক্ম বিজ্ঞানে 
ক্যাথোড নে টিউবের ( “কাথোড বে অধিলোগ্রা্ণ দ্র) 
নাণা প্রয়োজনীয় প্রয়োগ সবজ্নবিদিত, ইকনোক্কোপ 
কাথোড বে টিউবেখ পবিবতিত ৪ পরিবধিত সস্করণ। 
জোগিকিনের টেপিভিজন-ব্যবস্থায় গ্রাহক কেশ্রেও 
একটি ক্যাথোড রে টিউব থাকে - ইহাকে কিনেঙ্ষোপ 
বলে। 

ক্যাথোড রে টিউবে প্রতি প্রত বস্তব প্রলেপ দেওয়া যে 
সমতল ও ধৃত্তাকার কাচখণ্ডটি থাকে এবং হহাতে যে দ্বুই 
জোডা প্লেটের মধা ধিগা ইলেকউ্রন-রশ্মি অগ্রধন্ হয় 
সেগুলি ইক্নোক্ষোপ যন্ত্রে থাকে না। পক্ষান্থুরে এই 
যন্ত্রে কাচের আধারটির ভিতর খাডাভাধে একটি অশ্রের 
পাতলা পাত বা শীট বসানো থাকে । এই অভ্রের ভিতর 
বিশেষ প্রক্রিয়ায় অসংখ্য হুম সুক্ম ও পৃথক পৃথক রুপার 
কণিক1 লন্নিবেশিত থাকে এবং ইহাদের উপর সিজিয়াম্ 
(05865145 ) ধাতুর প্রলেপ দেওয়া! হয়। অগ্রেৰ ঠিক 
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পিছনে পুরু তামা4 পাত থাকে । তামার পাটির সঙ্গে 
বিবর্ধ+ ভাল্ভ যোগ করা হয়। 

টেলিভিজনের ছবি ও দুশ্ঠের প্রতিচ্ছবি লেন্সের 
সাহাযো ইকুনোক্ষোপের তির অভ্র পাটির উপর 
ফেলা হয়। সিজিয়ামেরু প্রলেপ দেওয়া কপার কণিক1- 
গুলির উপব আলো পড়ামাত্র তাহ হইঙে ইলেকট্রন 
নিগত হইতে থাকে । এইতঙাবে পণ-বিদ্যুৎ নি) স্ত 
হইলে কপার কণাগুলি ধন-বিদ্বাৎনম্পন্ন হয়। গ্রতিচ্ছবির 
সব স্থানে আলোর দোব সমান নয় আলোর জোরের 
এহ তভারতমের ফলে অশ্রের ভিতরকার বিভিন্ন প্রপার 

কণায় বিভিশ্ন পরিমাণ ধন-বিদ্যৎ্ সঞ্চিত হয়। এই 
ধন-বিছ্যুতে পর্ণ নব ক্ষুদ্র কপার কণায় যদি ইলেকউ্রন-রশি 
পর্যায়ক্রমে গিয়া পড়ে, তবে ইলেকট্রনের খণ-বিদ্বাৎ 
রুপার কণার ধন-বিছ্যতে মিলিয়া কতকঢা কাটাকাটি 
হইয়া "তামার পাতে অল্প-বিস্তর স্থির বিদ্বাৎ পধাক়ক্রযে 
দেখা দেয়। 

ইলেকট্রনের রুশ্বি অশ্রের পাঠে প্রতিচ্বির উপর 
ক্রমিক পরায়ে যাহাতে পড়িতে পারে, ইক্নোক্ষোপে তাহার 
ব্যবস্থা থাকে । এই ব্যবস্থায় একজৌোডা তাখের কষেল 

যৰটিএ বাহিরে ইলেকট্রণ-রশ্মির দুই ধারে আডা মাডি াবে 
রাখা হয় এবং ইহাদের মধ্যে পিয়া করাতেব দাতের 
আকাগে তরঙ্গামি5 খিছাৎ্-প্রবাহ (সাটুথ কাবেন্ট) 
চালন।| কবা হয়। অভ্রের গায়ে বিভিন্ন পরিমাণ ধন-বিছুুতে 
পূণ কপার কণায যখন ইপেকট্রন-বশ্মি পর্যায়ক্রমে পডে, 
তখন তামার পাতে সেই একহ ক্রমে বিভিন্ন পরিমাণের 

বিছ্বাৎ সঞ্চিত হয়। এই কম-বেশি বিহ্াতের পরিমাণ 
মূলতঃ টেপিভিজনের ছবি বা দৃশ্যের কম-বেশি আলোর 
জোধের উপর শিব করে। ইহা হইতে পরায়ক্রযে বিতিমন 
পরিমাণ বিছ্যৎ-প্রবাহের সষ্টি হয়। এই |বছ্যৎ-প্রবাহই 

যখন খিবধি৩ আকারে প্রেবক যঙ্্রেব ডস্চহার বিহ্বাৎ- 
স্পণ্দণের উপর চাপানো যায়, তখন এই ছবি বা দুঙোর 
মি বা বিড বিছাজ ওক প্রেরক যেও এবিয্যাপ হহতে 
নিশ্বণন্ত হয়। 

এই ব্যবস্থায় গ্রাহক কেন্দ্রে একটি স্ুগ্রাহী গ্রাহক যস্থ ও 
সেইসঙ্গে একটি কিনেক্কোপ যন্থ থাকে । এবিযালের 
মারফত প্রান্ত মিশ্র খা বিকৃত বিছাৎস্পনন হইতে গ্রাহক 
যঞ্ধে ছবি বা দৃশ্যের বিভিন্ন পরিমাণের খিদ্বাত্-প্রবাহ পৃথক 
করিয়া পাওয়া যায়। এই বিভিন্ন পরিমাণ বিছ্যাৎ- 
চলাচলের ফলে, ক্যাথোড রে টিউবের ফিলামেন্ট টিকে 
ঘিবিয়া সামনেই যে ধাতুর নল ( শিল্ড ) থাকে, সেই নল 
ও ফিলামেন্ট (টির ভিতব বিভিন্ন পগ্সিমাণের ভোল্টেজ, বা 

৬১৫ 
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বৈছাতিক চাপের শট হয়। ইহার ফলে ক্যাথোড রে 
টিউবে ইপেকট্রণ রশ্মিখ জোর কমবেশি দ্রেখা যায়। 
প্রেরক কেন্দ্রে ইব্ণোক্বোপ যন্ধে যেমন ইলেকট্রণ রশি 
অভ্রেব পাতা পর পর ব্রমান্বয়ে চালিত হয়, গ্রাহক কেন্দ্রের 
ক্যাথোড বে টিউবেও তেমনই ইপশেকট্রন রশ্মি একইভাবে 
চালিত করা হয়। সব ব্যবস্থা ঠিকমত হইলে গ্রাহক 
কেন্দ্রের ক্যাথোড রে টিউবের প্রান্তে গ্রতিপ্রভ খস্তর 
প্রলেপ দেওয়! কা৯খণ্ডে টেলিভিজঞ্জ নের প্রেরক কেন্দেব 
ছবি বা দৃশ্য দেখা যায়। ছবি ও দুশোর সঙ্গে সঙ্গে কথ! বা 
গান শুনিবাব জন্য গ্রাহক ৭ প্রেবক কেন্দ্রের বাডতি 
ব্যবস্থার কথা পুবেহ উল্লিখিত হইরাছে। 

আপুনিক কালে অধিকন্ (01113115017), ইমেজ 
অধিকন্ ([17260 01010), তিডিকন ( ভ101597) 

প্রতৃতি যন্ত্রে েপিতি্জন ব্যবস্থাব প্রভৃত উন্নতি হইযাছে। 
এখন টেলিভিজনের ছবি বা দৃশ্বের সম্পষ্ট কূপ তো পাওয়া 
যায়হ, উপরম্থ তাহাদের কডকটা স্বাঙাবিক বঠেও দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

টেপিতিজবনের গ্রাহক যঙ্ত্রে দিনেমার ছবির মত বড় 
আযতনেব ছবি পাণ্যা এখনও পথন্ত সম্ভব হয নাই। 
ছবির আয়তন দুই খু'ট চৌকোব বেশি হয কিনা সন্কে। 
টেপিভিজ্তুনের জন্য যে উচ্চহার বিছুৎ ম্পন্মনের ৬পব 
ছবি বা দৃশ্যের বিছাৎ-প্রবাহ চাপাহয়। মি বা বিকৃত 
বিদ্যাৎ্-তরঙ্গ উত্পাদন কণা বির স্পষ্টভার জন্য তাহাণ 
কম্পাঙ্ক (ফ্রিকোযেন্সি ) অত্যন্ত অধিক হওয়া প্রযোজণ। 
সাধারণতঃ বাহক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ১* মিটারের কম হইলে 
ছবি বেশ স্প্ হয়। দেজন্য টেপিতিজ্সনের প্রেরক ঘন্ে 
অতি-হুম্ব বিছাৎ্-৩এঙ্গের ব্যবহার হয। অতি হদ্ঘ তরঙ্গের 
উপযোগী এবিয়ালেরও বিশেষনহ্ধ থাকে । এই অতিত্থন্থ 
তরঙ্গের অন্গবিধাও আছে। প্রথমতঃ আযনমণ্ডণে 
প্রতিফলনের সাহায্যে অতি ইন্ষ 'তরঙ্গকে আকাশপথে 
দুরদুরান্তে প্রেরণ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ 
হবম্ব তরঙ্গ পৃথিবীর গা বাহিয়া ৮০/৯০ কিলে।মিটাবের 
(৫০/৬০ মাইল) বেশি অগ্রসর হইতে পারে কিনা 
স্দেহ। এই কাবণে বিনা-তারে টেলিভিজনের দৌড় 
খুব বেশি হওয়া সঙ্টব নয়। তবে যতটা দূর সম্ভব 
বেতারে এবং তাহার বেশি দূরে তারের সাহায্যে 
টেলিভিজনের ব্যাপক ব্যবস্থা ইগয়োপ ও আমেরিকায় 
দেখা যায়। 

ভারতবর্ষে টেপিভিজ্স ন-ব্যবস্থার পরিকল্পন1 সবেমাত্র 
শুরু হইয়াছে। আশা করা যায়, টেলিশ্ঞপ্ন অদূর 
ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে শিয়মিতভাবে প্রচলিত হইবে। 
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ভর জিতেন্্রন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দুরেক্ষণ, বিশ্ববিষ্ভাসংগ্রহ, 
কলিকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গা ১1. 70৮16] 0170 লু, 0, 
[11১9010, ]:6161570) 11111047190515, 16৬ ০011 

1953 , 1৬. ও 10101 16169151017) 91119171660, ৬০) 

9০114001962 % ৬.8 2015111 3170 0, 4১, 

1101001), 161691১1017, [বত৬ ০11 

মতীশবধন থাস্তগার 

টেলিভিজব ন গ্রেবণ ও গ্রহণে একটি মুগান্তকাগী ঘটন! 
ঘটে ১৯৬২ খ্রীষ্টান্দের ১০ জুশাই। এইাদণ আমেরিকান 
টেলিফোন «এ টেপিগ্রা কোম্পানি “টেল্স্টাণ নামে একটি 
কুত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর চতুধিকে কঙ্মপথে স্থাপনা কৰে। 
এই কৃত্রিম ডপগ্রহটির মাধমে যুক্ুবাষ্, ঘা ও ভণপ্যাণ্ডে 
স্থাপিত তিশটি কেন্দ্রের মধ্যে চেপিত্জি পেশ আদান প্রদান 
ঘটে। ১৯১২ খ্রীগ্রার্ধের ১৩ ডিসেম্বর “বশে নামক একটি 
কিম ডপগ্রহেব মাহা ঘুক্তপা?, হপবোপ ও বাঞ্িশের 
মধ্যে চোলিভিক্ষ নের সযোগ শ্বাপন কপ হয়। 

এই কিম উপগ্রহগুপি সাধাপ্ণ হহ০* এবঢ় নতন্ব। 
বেতার বা ঢোপতিভীনের মাহণো পয়েও কোনন কুদিন 
ডপগ্রহ ছহঠ সাধারণশাবে প্র ঠ1শি *হবা পৃখিবা পুষে 
কোনও দূরবর্তী কেন্দ্রে পারা আশে তাহা শন্যস্থ শীণ 
হুহযা পড়ে। এহগপ প্রতি ধালত মাতশীণ বেতার তব 

“'মেজাব' (19০৮1, মেঙাগ' £) নামক যঙ্গেব সাহায্য 

ধরা হহয়াছে । দ্ু»টি স্থানের মধ্যে যোগাযোগ সাধনে 
ব্যবহছত এষ প্রকাগ সাধাধণ কাম উশগ্রহকে প্যাসিত 

বলা হইযা থাকে । গেল্ম্ার বা] বিলের গঞপপ্রণাশীতে 
ষে বৈশিষ্ট্য আছে তাহার জগ্য এ শ্রেএর কিম উপগ্রহ 
“অ]াকৃটি ভ খিপিটৰ? পামে অতিাহত কথা হয়। হহাদের 
মধ্যে-_ স্ধাপোকেপ সাভাযো বৈগাতিক শঞ্্লিম্পন্ন কব] 
যাইতে পাধে এবপ অসংখ্য সৌব সেপ ( সোলাৰ সে) 
থাকে । ভূ পৃ হহতে প্রেরিত বেহঠার বা 0েশিতিজঅ- 
সকেত কৃত্রিম উপণ্রহ্টিতে গৃহী ভ ভখ এব হহাব মধ্যে 
স্থাপিত বৈছাতিক যগ্গপাতির সাহায্যে বিপে হইয়া] উহা 
পৃথিবী পুষ্ঠে প্রত্যাবঙন করে। ফলে প্রত্যাগত স'কেত 
যথেষ্ট জোরাপে। থাকে । 

পৃথিবী পৃষ্টের বক্রতার জন্য একস্থান হইতে অন্ত স্থানে 
ংকেত পাঠাইবার সময় এই ধনের কৃত্রিম উপগ্রহের 

মধ্যস্থতা প্রয়োজন। সকল স্থানের মধ্যে যোগাযোগ 
সাধন করিতে হইলে কয়টি করিম উপগ্রহ লাগিবে তাহা 
নিভর করে উহাদের কক্ষপথের দূরত্বের উপর। হিপাব 
করিয়া দেখা গিযাছে ৩৫৭০* কিলোমিটার উচ্চে 
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বিষুবরেখার বরাবর পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী কক্ষপথে কৃত্রিম 
উপগ্রহ স্থাপন করিতে পারিলে উহা ২৪ ঘণ্টা একবার 
পৃথিবী ঘুরিয়া আসে । ফলে ইহা সব সময় পৃথিবী-পষ্টেণ 
একটি নির্দিষ্ট স্থানের মাথার উপরে দৃষ্ঠ হইবে। এইরূপ 
তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহকে হিসাধমত দুরন্ধে পর পর স্কাপন 
কৰিলে তাহাদের শাহাম্যে পৃথিবীর সর্ব যোগাযোগ 
সাধন করা সম্ভব । 

এই উদ্দেশ্য সাধন করিবাব প্রথম সোপান হিসাবে 
যুকতরা্টু ১৯৬৩ খ্রীষ্টান্ষের ১৪ ফেব্রুয়ারি সিংকম” শামে 
একটি কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করে। ইহ। সঠিক কক্ষপথে 
স্থাপিত হইপে৪ যন্বপাতি বিকল হইবার ফলে কোনও 

যোগাযোগ সাধণ করে নাই । ১৯৬৫ গ্রীষ্টাব্দের ও এপ্রিপ 
এই পর্যায়ে আপি বা নামে আপ একটি কুদ্রিম উপগ্রহ 
স্থাপন করা হইযাছে। ইহা অভান্ত এভাবে ইগবোপ 
ও বুন্বাঞ্টেব মধ্যে টেলিভতিজন আদান প্রদান করিতেছে । 

দ্র 0)1064 ১০০০৯ 118690002001)  331৮10-6, 
1015পা ; /11002১ 96161107100 (05656; 30)017107, 

৬০1 150 0, 1965. 

মলে। বুমাব পা 

টেলিক্ষোপ দৃরবীক্ষণ এ 

টোটক। ঠিক জাঙসারে বিজ্ঞানসম্মত নয অথচ নানাবিধ 
গাছ-গাছডার ইঈব্বধরূপে রোগ নিবাময়েব জন্য বাখহারের 
শামই টোটকা! চিকিৎসা । সাবু সন্্যাপী বা গ্রাম বৃ 
পরম্পরাষ প্রদত্ত ইষধ ৪ টোটকা বলিয়া পরিচিত। বহুল 
প্রযোগহ ইহাদের টোটকা ইধধকপে শ্বীকুতি দিঘাছে। 

শুধু গাছ গাচ্ছডাই নম, নানা রকম প্রাণী বা তাহাদের 
দেহাঁংশ, এমনকি তাহাদের মণ মূ প্রভৃতি পৃথিবীব 
সবর ঢোটকারপে ব্যবহ্ধাত হয। ১৬১৮ খ্রাষ্টাৰেব 'লগুন 

কামীকোপিযা"য় দেখা যাখ পিও, রক্ত, পশুপাখির পখ, 
মোবগের ঝুঁশটি, পালক, পশম, লোম, খাম, থুথু, বৃশ্চিক, 
সাপের চামড।, মাকভমার জাল, উকুন প্রতিও ইদ্বধকপে 
তাহার অন্তঠক্ত ছিশ। 

সকল ঢোটক। খগ্বন্ধে প্রথমেই বিদপ ধারণা না কবিয়া 
তাহাদেব ক্রিয়। সম্বন্ধে যথাযখ পরীক্ষা করিয়াদেখা উচিত। 
এইরূপ টোটক] ওঁষধধ বলিষা পরিচিত কোনও কোনও 
ওষধি হইতেই উপযুক্ত পরীক্ষা-নিপীক্ষা ব ফলে বহু মূল্যবান 
গুষধধও আবিষ্কৃত হইয়াছে । যেমন স্পগঙ্গার (রাউলফিয়া 
সার্পেন্টিনা ) শিকড বক্তচাপের টোটকাৰপে পরিচিত 
ছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কষ্টিপাথপে যাচাই হইয়া, 
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আজ 'াউলফিয়া সার্পেন্টিণা শুধু রকুচাপের নহে, 
মানণপিক্ ব্যাধিবও একটি অবার্থ ফ্লগ্রদ ইধধকপে ্বীক্ষতি 
লাও করিয়াছে । কুচি, পুনর্ণণা, অশোক প্রভৃতি ভারতীয় 
টোটকা ইষধগ্ুণি একইঙাবে আজ ভেষজবিগ্যাসম্মত 
ঈষপ বলিয়া গণ্য । 

এদেশে বহু গাছ গাছডা টোটক] ইঈসপরূপে নান! 

বোগে ব্াবঙত হয়। নিয়ে তাহাদের কতকগুলির 

উদ্বেখ করা গেল ১ যেমন কোথা? কাটিয়া গেলে 
গাদা ফলের পাতার রুপ, পেটের মন্থে গাধাপ বা 

থানকুনি পাঙার রস, খুব বেশি মাথাব্যথাব মানকচু পাতার 
নিম্াংশ পোডানো বুসেব বহিঃপ্রযোগ, কাশিতে বাকের 
পাণার বস, সর্দি ৪ কাশিতে তুলসী পাতার এস, হদগোগে 
আঞ্ুন ছাপের এস , কোষ্ঠকাঠিন্যে ইসবগুপ, মধুমেহ রোগে 
কালোজামের বিচির উপপ্রক্পার পাপা আবরণ, আঘাত 
জনিত মচকানে! প্র্নতিতে বেদনানাশক চুল হলুদের 
প্রলেপ, সর্দিতে মেথি, মৃত পরিষ্ধাধের জন্তা উড কডাই, 
শ্ববভঙ্গে ব্রা্শীরস) কুষ্ঠ ব্যাধিতে খদির) কর্ণবোদনায় ঘ্বুত- 
কুমারী বা তূলমী পাচার বস, দ্ুশিতে শ্বেত চন্দন, 
কমি রোগে আনারস পাতার বস, হিক্কা় বড এলাচচর্ণ সহ 
মিছরির গা, হাষ, জলবসন্ত প্রভতিতে নিমপাতা সিদ্ধ 
জল, পাগলা কুকুর বা শুগালের দংশনের প্রতিষেধে 
মাহপঙ, চোখ ভাল ব্রাখিতে সুর্মা বা কাজল প্রড়তি। 

একইভাবে প্রাণীদেহজাত নানাবিধ টোটকাও ব্যবহৃত 
হয, য্মন কর্ণপডায় শ্তনতৃগ্ধ, যন্মায় ছাগল বা ভেডার 
লোম, হিক্কায মধুমত মযুরের পাপকচুর্ণ, স্থতিকা রোগে 
ধনেশ পাখির ঠোঠ ঘসা বা ভন্ম, বাঙবোগে মহামাস তৈল 
বা বাছ্বের চবির মালিশ, ম্যালেবিযা বা কাশাজরে যকৃৎ 
ও প্রীহাবৃখ্বিতে গোবৎসের মূত্র, অশ রোগে জ্যান্ত বেঁচো, 
মগী রোগে মাগ্দের করো।টির অস্থিভম্ম এবং আকণ গাের 
পোক1 গোলমররিচসহ ইধধকপে কিংবা ছাগলের নাদি- 

ভন্মের ঠিলক, ছাগলের শি" পোড়ানো ধোয়া কিবা 
শগালেব পিন্ডে তিজানেো গোপমগ্চকে শুথাইয] জলে 
বাটিযা তাহা নাকে টানার ব্যবস্থা প্রৃত্ি। এমনই 
স্বাভাবিক ও অস্বাাবিক টোটকা উধধরূপে বাত 
হয। 

ককছেনকুমাব পাল 

টোডরমল আকববের কর্মচারী ৪ মন্ত্রীগণের অন্যহুম | 

টোডরমলেব পিতা ছিশেন পাঞ্জাবের টন ক্ষত্রীবংশজাত। 
সেখান হইতে তিনি বতমান উত্তর প্রদেশের সীতাপুর 
জেশার অন্তর্গত লাহারপুরে আসেন। সেইথানেই 
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টোডরমলের জন্ম। সম্ভবতঃ তিনি শের শাহের অধীনে 
কর্মজীবন আরম্ভ করেন। আকবরের অধীনে সামান্য 
কেবানী পদ হইতে ধীরে পীরে উন্নতির মোপানে ম্বারোহুণ 
করিয়া বকীলের পদ অলংকৃত করেন। ১৫৬২ গ্রষ্টাব্ব 
নাগাদ ভিনি যথেষ্ট প্রভাবশাপী হইযাছিলেন। তখন 
সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে কোনও পার্থক্য ছিল 
না। প্রতোক কাধেই টোডবমপ স্বীয় দক্ষতা সত্রাচের 
পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন কবেন। 

তিনি একজন স্থ্দক্ষ টসন্য ও এণকুশলী সেনাপতি 
ছিলেন । আকবর তাহাকে বিভিন্ন অভিখানে ও কূটনৈতিক 
কাধে পাঠাইয়াছিলেন। উজবেক খিধ্রোহীদের খিরুদে। 
(১৫৩৫ খর), চিতোর অভিযানে (১৫৬৭ শ্রী), রশশন্তোবে 
(১৫৬৮ শ্রী), স্ুরাট ছুর্গ সম্বন্ধে প্রতিবেদন পাগাইবার 
জন্য (১৫৭৩স্ত্রী), বাণ! প্রভাপের নিকট গোগ্চগ্ডায় দূ 
হিসাবে (১৫৭৪ শ্রী) এব” বঙ্গঅভিযাণে বুধ মুনিম 
খানেব প্রথম সহকারী হিসাবে টোডবমপেব কাধ বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । সেনাপতি হিসাবে তিনি এই শেষোক্ত 
যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতাব পরিচয দেন এব" ট্রকরা ( ট্রকপা, 
তুকারই ) বুদ্ধে (৩ মাচ, ১৫৭৫ খ্রী) পবাজিত দাউদের 
পশ্চাঙ্গাবন করেন। মুনিম খানের মুতাতে (অকোবর, 
১৫৭৫ গ্রী) দাউদ বাংল! অধিকার করিয়া পইলে টোডব- 
মলের কৌশল ৪ খানজাহানের পদাধেব কলে পলায়নরত 
মোগপ সৈন্ নৃঙন প্রেরণায় উদ্ব। হয়। রাজমহপের 
যুদ্ধে (১২ জুলাই, ১৫৭১ শ্রী) টোডরমল দাউদের প্রখাত 

সেনাপতি কাপাপাহাডের বিকুছ্ছে। যুদ্ধ করেন। দাউ? 
নিহত হন এব বিদ্বোহের প্রধান কেন্দ্র বঙ্গ দেশ অবশেষে 
পুনরধিকত হয়। প্রজবাতের শামনকতা উজীর খান, 
মজ:ঃকর হুসেন মীর্জার বিছোহ দমনে বাথ হইলে আকবর 
দ্বিতীয়বার টোডরমপকে সেখানে পাঠান ও তাহার 
চেষ্টায় মীর্ভা পরাজিত হন (১৫৭৭ খ্বা)। বিহাণের 
বিদ্বোহ দমনে টোডবমলই প্রকৃত নেতা ছিলেন 
(১৫৮০ শ্রী)। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইউস্থকজাইদের 
বিরুদ্ধে মানসিংহের সহিত টোডরমপও গ্িযাছিলেন 

(১৫৮৬ শ্রী)। একজন ক্ষত্রী তরবারি দ্বার! তাহাকে 
আহত করে (১৫০৭ শ্বী)। 

মোগন মুগের প্রশাসন-ব্যবস্থাতেও চোঁডবমলের বিশিষ্ট 
অব্দান ছিপ। নব-বিজিত গুজগাতের দেওয়ান ছিসাবে 
তিনি জমি-বিলির নূতন বাবস্থ। করেন এবং ছয় মালের 
মধো জযি জরিপ করাইয়া উপন্ন দ্রব্যের আধারে রা জন্ব- 
আদায়ের নীতিও নির্ধারিত করেন (১৫৭৩-৭৪ খ্রী)। 
পরে মঙ্গঃফর খান বকীলের অধীনে টোডরমল বাজস্বমনত্রী 

টোড। 

নিযুক্ত হন। আকবর টোডরমলের সহিত পরামশ করিয়া 
দাগ-ব্বস্থা ও রাজকর্মচারীদের পদমধাধার ক্রম নির্ধারণ 
করেন। ১৫৭৭ গ্রীষ্রাব্ধের ডিসেম্বর মামে আকবর টাাক্শাশ 
সংস্কারের জন্ব কেটপুতশীতে মঙজঃফর খান, শাহ মনস্থর ও 
টোডপ্মপ প্রমুখ রাজছ্মচিবদের এক সভা আহবান করেন। 
টোডরমপের মধীনেই বাংলার ৮াকশাল ন্যস্ত হয়। বঙ্গের 
বিদোহ মনের পর টোডখমল উজির পদে নিষুঝ্ হন 
(১৫৮১ শ্রী)। পর বৎসরে টোডরমল দেওয়ান-ই- 
আশরফণ (প্রধান দেওয়ান ), কামতঃ বকীলের ( প্রধান- 
মন্ত্রী) পদে টন্নতি পাভ করধেন। ইহাতে সাম্বাজোর 
সবোচ্চ পর্দে তিনিই প্রথম হিন্দু নিমুপ্ত হইলেন (১৫৮২ 
ঘ্রা)। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্ষেণ মাচ মাসে নগবোজ উত্মবে 
টোডরমল চারহাজারী মণসব্দ(র নিমুন্ হহয়া সম্মানিত 
হন। 

সমাটেব অনুপস্থিতিতে রাজধানীর বক্ষণােক্ষণের 
ভাব দুইবার টোডব্মপের টপর ন্তস্ত হয। ১৫৮৯ 
্বাষ্টান্দেণ ৮ নতেশ্খব লপাহোবে চো ছবমশের মুতা হম। 

মন্ত্রী, সেনাপতি ও বাজন্নসঠিব হিআাবে তিনি বিশেস 
খ্যাতি লাশ করেশ। সামা কমদর্সতা) শাসনের 

বিশিন বিভাগের, বিশেষ 52 ন্মশ প পাথন্বের গান, কতব্য- 
পরায়ণল। ৪ আগগ হা ভিশর্কাহ।ণ উপ্নঠিব প্রপ্ান কাবণ। 
তাহার বকীশ হইবার ফণে প্রশাসন ৪ রাজন সকান্ত 
বিষযগুলি শঙখপাব হইয়াছিল । ভিনসেন্ট মিথ 
শিখিষ।ছেন যে তাহা আদেশে বাজন্বেৰ ডিলার ফাবসীতে 
লিখিত হখ ও হহার এলে ঠিন্দুখা ফাবসী ভাষা শিখিতে 
বাধা হয়। মাগষ হিসাবে টোডধমশ ছিলেন ম্বাবীনচেতা। 
ব্ক্িগত দ্রীধনে তিনি নৈষ্ঠিক তিশ্ু ছিসেন। সামালিক 
রাদনীট, জ্যোতিষ) আইন, খ্বহাবশাগ্র ইভাগি সম্বন্ধে 
তিনি “ঢাডরাণন নামে এক গ্রন্থ ৭ সক্লন কবিমাছিপেন। 
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জগর্দীশনাবাধণ সরকাব 

টোডা উপজাতিবিশেষ। মাদ্রাজ ব্রাঙ্গোে নীলগিবি 
পসতের উপতাকায় টোডাদের বাম। ইহাদের দেহ 
দীথ এবং শ্শ্ ও গুশ্ছের গ্রাচ্ধ দেখা যায়। উত্তর ভারতের 
অধিধালীদের সঙ্গে টোডাদের শরীরের মিল বেশি, স্থানীয় 
মাদ্রাজের অধিবাশীর্দের সঙ্গে মিল কম। টোভাগণ পশ্ু- 

৬৯৮ 



টোড। 

পালক ; উহার প্রধানতঃ মহিষ পাঁলন করিয়া থাকে। 
মহিষের দুগ্ধজাত দধি, ঘবুত, মাথন ইত্যাি বিক্রয় করিয়া সেই 
অর্থে চাউল এবং অন্ঠান্ত সামগ্রী ক্রয় করে। অন্টানাদিতে 
কর্দাচিৎ মহিষ অথবা শম্বর হরিণের মাস খায়, অগ্ঠ মা-ন 
স্পীড করে না। টোডাদের মধো ছুগ্ধের বন্ছশ বাবহার 
আছে। পশুপালনের সমুদয় কাধ পুক্ষেরা করিয়া থাকে । 

স্ীপোকের এ মকল কর্মে কোনও অর্দিকার নাই । টোডা 
কুটিরগ্চলি বিশিষ্ট গড়নের হয়। ইহাগা বস্বয়নে অনভিজ্ঞ। 
ঢোডা রমণীদের দেহে উদ্কি কার প্রচলন আছে। 

টোডাগণ দুইটি শাখায় বিভক্ত : ারথার” এবং 
“টিভাপি"। বিবাহব্যবস্থা গ্ররতি শাখার মধ্যো সীমাবন্থ। 
'টারথার” বিভাগে ১২টি এবং 'টিভাপি" বিশাগে ৬টি 
গোন বর্মান। প্রত্যেক গোবর বড় এবং গলোল্ম” 
এই দুইটি বিভাগে বিভক্ত । “মশরথার'গণ নিজদ্দিগকে 
'টিভাশি অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর বপিয়া মনে করে। 
টোডা-সমাজে একটি প্ীলোকেব একাধিক পতির সহিত 
বিবাহ-বঙ্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বীতি গ্রচপণিত। সাধারণতঃ 
একাধিক শ্রাতা একজন লোককে বিবাহ করিয়া থাকে । 
বওমালে বৌথভাবে একাধিক খ্রীগ্রহণেধ প্রথা প্রচলিত 
হইতছে বলিয়া প্রকাশ । উচারা সম্থানের পিতৃত্ব 
“পুরসথৎ পুমি' নামক অগষ্টানের দাবা নির্দিষ্ট করিয়া পয়। 
শী ৭ মাপ গণ্কালে প্রামীদের মধ্যে একজন ধগবাণ 
লইয়া টরাল্লখি৯ অনুষ্ঠান পাপন করে এবং জাত সন্তানের 
পিভাকপে পুঝিচিত হয়। মত দিন না অপর কোনও 
স্বাণী অঠকপ অঠষঠান পালন কবে, অঠানকাবী বাক্তিই 
পিভাকপে সমাজে পরিগণিত হয়। টোডাগণ অত)স্ক 
শান্তিপ্রিয় | ইহাদের পঞ্চায়েত বা ধনয়াম টাবপার 

বিভাগে ৩ জন, টিভাপি বিভাগের একজন এবং 
পাশ্ববতা “বাদাগা নামক আদিবাসাদিগের একজনকে 
পইয়] গঠিত হয়। 

প্রত্যেক গোরের পথক পূথক শ্বশানে মৃতদেহ দাহ 
করা হয। মৃতদেহে অগিধ"যোগের পুর্বে তাহার কেশের 
কিয়দংশ কাটিয়া রাখার রীতি আছে। মুত ব্ঞ্তির 
আত্মার উদ্দেশ্টে একটি মহিষ বলি দেওয়া হয়। টোডাগণ 
ভূত, প্রেত এবং ডাকিনী তঙ্থে বিশ্বাসী। ইহাদের প্রধান 
দেবীর নাম 'টিয়েকজি'। 

বর্তমানে টোডাপিগের সংখা] প্রায় ১১০০ । 

মধ্যে প্রায় ২০ জন শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে । 
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টোফেন, মার্ক 
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বিগ্ুন।ণ বান্দা।পাধ।য় 

টোয়েন, মার্ক (১৮৩৫-১৯১০ শ্বী) আমেরিকার 

বিখ্যাত হাগ্তরস আষ্টা সাহিতাক | মার্ক টোয়েনের 

আসপ নাম শ্যামুয়েল লাগ্হন ক্রেমেলজ | যুক্তবাষ্ট্রের 
ফ্রবিড প্াজো ১৮৩৫ খ্রা্াকের ৩০ নভেম্বর তাহার গন্য 
হয়। উঠার জীন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। পিতার 
কালমুতাতে অতি অন্ন খয়সেই শ্ামুয়েলকে অখোপাজনের 
উপায় অন্বেষণ করিতে হয়। প্রথমে তিনি ছাপাখানায় 

শিক্ষানবিশেব ৭ পরে এক গ্িমার কোম্পানিতে পাইলটের 

কাজ গ্রহণ করেন। গ্রিমাব কোম্পানিতে কাজ করিবার 
সময়ে বু বিচিত্র ৯রিক্রের মানুষের সঙ্গে তাহার পরিচয় 
ঘটে। এই অতিজ্ঞতাকেই তিনি পরবতী কালে হাহার 
সাহিতা-পচলর কাজে বাবার করিয়াছেন । মাক 
টোয়েন; ছদ্মনামে উৎপত্তি এখানেই । নধীর গভীরতা 
পরিমাপ করা পাইলটের অগ্যতম কাজ । খাক টোয়েন, 

(অর্থাং ছুই ফ্যাদম গভীর । মেই মাপেব সাংকেতিক 
শক। ঠিমার কোম্পানির কাছ ছাডির। তিনি এক 
সবাদপঞ্রের দগ্ররে কাজ গ্রহণ করেন। এ স'বাদপনে 
তিনি তাঞার শিজন্ব সরস ভঙ্গীতে কিছু কিছু অমণবৃষ্াস্থ 
প্রকাশ কবিতে থাকেন। অল্প দিনের মধোই পাঠকমহলে 

বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়| পেখার চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে 
থাকে । ফলে নানা পরত্র-পত্তিকায় ধাবাবাহিক রচনায় 
এক অবিরাম হাশ্তবসধারার কষ্ট হয়। তাহার ভূমধা- 
সাগবের শ্রমণবৃন্তান্ত 'দি ইনোসেন্টস আবুড' (১৮৬৯ শ্রী) 
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া দেশব্যাপী খাতি অন করে। 
বাহার রচিত বহুপখ্যক গ্রন্থেধ মধ্যে দি অগড্ভেঞ্চার্স 
অফ টম সয়ার (১৮৭৬ শ্রী), এএ স্ট্যাম্প আবড, 

(১৮৮০ শ্রী), 'লাইফ অন দি মিসিসিপি (১৮৮১ খ্ী), দি 
আযাড ভেঞ্চার্ন অফ হাকৃল্বেবি ফিন? (১৮৮৪ শ্রী) গ্রভৃতি 
সমধিক প্রসিদ্ধ। 

পরিণত বয়সে তিনি একটি প্রকাশন-সংস্থা স্থাপন 

৬১৭৪ 



টে।ল 

করিযা ব্যবসাষে পিপ্ত হন, কিন্তু উহাতে প্রভূত ক্ষতি হয় 
এবং তিশি খণজালে জডিত হইয়া পডেন। ব্াবসায় 
ত্যাগ করিযা তিণি পৃথিবীভ্রমণে বাহির হন। বক্তা 
হিনাবে তিনি প্রবেই খ্যাতি অজন করিযাছিলেন ১ দেশে 
দেশে বক্তৃতা করিয়া ( ভারতবর্ষেও আমিযাছিলেণ ) প্রচুর 
অর্থ উপার্জণ করেন এবং ব্যবসায-সংক্রাস্ত সমস্ত খণ 
পরিশোধ করেন। ৭৫ বৎসর খযসে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্ষের ২১ 
এপ্রি যখন ঠাহার মুত্যু হয় তখন তিনি 'মামেরিকাব 
সর্বাধিক জনপ্রিষ লেখক হিসাবে পরিচিত এবং একাধিক 
বিশ্ববি্াপয কর্তৃক সম্মানস্থটক উপাধিতে ভূষিত। 
দ্ব 4, 3 02100, 1416 20412 13102141719, 

136৬1 50110, 1935 32 013011270%, 1611 16542) 

05 01:00 415, 01070, 1950 

হীপন্রন।ণ দত্ত 

টোল সংন্কহ সাহিত্য ৪ শান্ধ পঠন-পাঠনেখ জন্য 
প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ধবণেব বিদ্যালয। ইহাব পুর! বাংলা 
নাম চৌপাডি বা চৌবাডি-- অবধাচীন সংস্কৃত নাম চত্রশ্পাগী। 
এক একটি টোলে এক একজন মধ্যাপক থাকিতেন এবং 
তিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, টোলে মুখ্যতঃ মেই বিখযই 
পডাণেো। হইত। অধাপকেব খ্যাতি অন্থসারে দৃদৃবান্ত 
হইতে ছাত্র উপস্থিত হইত । স্থানীয় ছাত্র ছাড়া অন্য 
ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা টোলেই হইত। 
থাকা-খা ওযা বা পড়ার জন্য ছাত্রদেব কোনও অর্থ দিতে 
হইত পা। জমিদারের স্থাপিত ঢোলের বাঘ জমিধারেব 
দেওয়া অর্থ বা ভূসম্পত্তির '্ঘায় হইতে শিবাহিত হউত। 
অধ্যাপক-পখিচালিত টোপেগ বায়নিধাহের কোন? 

নির্দিষ্ট ব্যবস্থ। ছিপ না । বিবাহ আাঞ্ধা্দি বিভিন্ন ক্রিযা কর্ম 
উপলক্ষে অধ্যাপকমহশয বৈষযিক সমাজের শিকট হইতে 
যেদান প্রাঞ্ধ হইতেন তাহা দ্বাখাই খরচ চলিয়া যাইত । 
এই প্রসঙ্গে ছাত্রদের কিছু কিছু আয় হইত। অনেক 
সময়ে ক্রিয়াকর্মে বডণপোকের বাড়িতে আযোজিত শাগ্র- 
বিচার সভায় কৃতিত্ব দেখাইয়া অধ্যাপক সম্মন ও অর্থ 
পা করিছ্েেন। গোলে পড়ার মমঘ নির্ধারিত থাকিত 
না। সকাল ও বৈকালেই সাধারণতঃ অবসরমত 
অধ্যাপকমহাশয় এক-একজন করিয়া ছাত্র পড়াইতেন। 
প্রতিপর্দ ও অষ্টমীতে পড়ানো বন্ধ গকিত-_ এই দিনে 
ছাত্ররা নিজেদে4 মধ্যে পড়ার বিষয় আশোচনা করিত । 
পাঠনমাপনান্তে অধ্যাপকমহাশয়ই ছাত্রকে উপাধি দীন 
করিতেন। সরকারি পরীক্ষা প্রবতণ হইলেও অনেকে 
পরীক্ষাপন্ধ উপাধি অপেক্ষ। গুরুদত্ত উপাধিরই অধিকতর 

উদ্ষে 

সমাদর করিতেন। বর্তমানেও কিছু কিছু টোল আছে, 
তবে সামাজিক অবস্থার পরিবঙনের ফলে তাহাদের পুর্ব- 
গৌবব নাই। 

পাি ওয়ার্ড, আডাম ও মহেশচন্ত্র ন্যায়বন্ত উনবিংশ 
শঙাবীর গোডার ও শেষের দিকের টোলের বিবরণ 
দিয়াছেন। বনমালী চক্রব্ভীমহাশয টোপের শিক্ষাপঞ্থতিব 
দোষ গুণ আশোচন] কবিযাছেন। 

দ্ধ ৬ ৬৭1, 4 ৬910 0 06 11556019, 111010176 

074 1৮611701029 01 0৫ 111700905, 01, 1, 1818; 
0116২ 010917010. 73525019079, 1২১০1৩ 0% 0৮ 

[015 07 32৮1001, 13010 0174 07755, 0210000, 

1892 , ৬৭7910311 00179101৬71, 7161065011৫ 

96৫66. ০0190177116 1.০01171116 11৮ 73016215 00710০819, 

1910 7 ৬/1111070 40817), 10001501776 90266 ০] 

11575000111 13611501 (1835 & 1838), 0%10802, 

1941. 

চিন্র।ঠবণ ৯৭বনা 

টরস্কি, লিও নর্থ, শ্যেও দ্র 

ট্রপোপজ বাখুষগুন 

ট্রপোস্ষফিয়ার বাখুমগুল ৮ 

ট্রন্মে বোহ্বাহ বাছোর একটি শিল্পপ্রধান স্থান। ইহা 
বোম্ব।ঈ শহর হত ২৭ কিশপোষিচার (১৫ মাইল) 
দখিণে থানা খাড়িব এখে অবস্থিত | এই প্রান হইতে 

এলিফ্যাট। দ্বীপে যাইবার ব্যবস্থ। মাছে (এিলিফ্যাপ্টা, 
দ)। 

বঙ্মানে শিল্পোননযণে পরমাখু শক গ্রযোগের জঙ্ 
প্রতিষ্ঠিত মযাটমিক এনাপ্লসি এসটাাখুলিশ্মেন্ট প্রশিষ্ঠানের 
জন্যই উ্রন্থেব বিশেষ খাতি। ১৯৬১ শ্রী্টাবে এই প্রঠিঠানে 
প্রা ৭৫০০ জন বৈজ্ঞাণিক ও কারিগর নিযুদ' ছিলেন। 

প্রত্ষানের কর্ষধারা পদার্থবিদ, ইগ্সিনিযারিং। 
ইলেকট্রনিক্স, ধ[তবি্যা, জীববিদ্া) প্রশাসন-_- এই ছয়টি 
বিভাগে পরিব্যাঞ্ধ। প্রতোক বিভাগ এক-একজন 
অধিকর্তার অধীনে । আণবিক শক্তি সম্বদ্ধে বিশেষ 
শিক্ষণের জন্য ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি শিক্ষণ-পরিকপ্পন! 
গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় বসবে ১৫০ জন 
আতকোত্রকে শিক্ষা! দেওয়। হইবে। 

এই প্রতিষ্ঠানের “ভাবা পরমাণুগবেষণা কেন্দ্রে 
('আযাটমিক রিসার্চ সেন্টার ) ১৭৫৬ গ্রীষ্টাব্ষের ৪ আগস্ট 
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ট্রাম 

তারিখে প্রতিষ্ঠিত “অপ্রা, এশিয়ার খধ্যে প্রথম 
রিআকইর। ইহার পর ১৯৬০ খ্রীষ্টাবধে 'কানাড।-তারত 
রিআ্যাটর' ও ১৯৬১ খ্রীষ্টান 'জেব্পিনা পিআ্যাক্টর, 
চালু হয়। এই বরিশ্যাক্টরগুলিতে ৩৫০ প্রকারের বডি ৪- 
আইসোটোপ উৎপন্ন হয়। এইগুলি আমাদের দেশে নানা 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইতেছে। ফ্রান্স, পূর্ব জার্ধানী, 
চেকোন্নোভাকিয়া, অগ্রেপিয়া, ঘান। প্রভৃতি দেশেও 
আইসোটোপ বপ্গাণি কা হয় ('আহসোটোপ' দ্র)। 
টরন্থেতে রেডিয়েশনের (তেজস্তিয়তা) দ্বারা খাছ্ি- 
সংরক্ষণের উপর গবেষণা হইতেছে । 

ট্রঙ্গেতে ইউরিয়। ও নাইট্রোফসফেট সাবের ছুইটি 
গ%তপূর্ণ কারখাণ1! আছে । শুঙন বৈজ্ঞানিক পঞ্চতিতে 
চাষের জন্ত একটি "গামা ফিন্জ, স্থাপিত হইয়াছে । ইহাব 
দ্বার! নানা প্রকারের চাল ৭ নানা শশ্তের উত্পাদন সম্ভব 

হইয়াছে। সার-নিপনাণ ছাড়া উরন্থেখ পেট্রোকেমিকাল 
প্রকল্প ও বিশেষ উল্লেখযোগা । 

বিদেশ হইতে কাচা পেট্রোলিয়াম আনাইয়। পরিশোধন 
করিয়া! তাহ] হইতে পেটপ, কেরোসিন প্রভৃতি প্রপ্তত 
কথা পঠ ১৯৫৫ গ্রীষ্টান্ষে একটি কাবখান। স্থাপিত 
হইয়াছে । বার্ধা শেল ৪ ক]াল্ঢেক্স কোম্পাশিও এখানে 
২টি ক।বখানাএ পত্তন কবিয়াছে। 

শী বদল « শিবানন 

2 নুদো পাবার 

টম প্রথম যাত্রীবাহী ট্রাম ১৮১২ গ্রীগ্গাৰে নিট ইয়র্ক 
হইছে হ|ব্পেম পর্প্ত চলাচল করে। পরে ১৮৫৫ থ্রষ্টাষে 
ফ্রান্সে এবং ১৮৬০ খ্রাষ্টাকে ইংল্যাণডেও উ্রামের প্রবতন 
হয়। 

ট্রামগাডি আগে কাণেব লাইনের উপর দিয়া চলিত, 
পরে লৌহনিমি৩ লাইনের প্রচপন হয়। প্রথম দিকে, 
প্রয়োজনমত একটি হইতে ৪টি ঘোডাব ছারা ট্রাম টান! 
ইই'ত, পরে ঠিম ইঞ্জিন (১৮৭১ থ্রী) এবং আর৭ পরে 
লৌহনিগ্নিত দির সাহায্ ট্রাম টানা শুক হয়। বঙমানে 
ট্রাম বৈছ্যতিক শক্তির সাহায্যে চলে। 

ধর্তমানে টামেখ গঠন-বিশ্নাম প্রায় সব দেশেই এক- 
প্রকার। দুইটি চারি মেক-বিশিষ্ট, সংপূর্ণ্ূপে আবৃত, নিবি 
অথবা কম্পাউঞ্ড ডি. পি. মোটব ব্যবহার করবা হয এবং 
এই মোটরে অন্তবতী মেক সন্গিবিষ্ট থাকে । ছুইতপবিশিষ্ট 
ট্রামের জন্য এই মোটরের শক্তি ৩০-৫০ অশ্ব-শক্তি পর্ধন্ত 
হুইয় থাকে । বিছাৎ-চলাচলের জন্য মাথার উপরে ট্রপি 
ওয়্যার এবং ট্রামেব লাইন ব্যবহত হয়। ট্রামের অভ্যন্তরস্থ 

ট্রায়াসিক 

মোটরের সঙ্গে লি ওয়্যাবের বৈছাতিক সযোগ সাধারণতঃ 
ঘূ্ণামুমান চাকা (হুইল ট্রলি) অথবা বো কপেক্টবের 
সাহায্যে করা হয়। বৈদ্যুতিক চাপের পরিমাণ ৫০০- 
৬০০ ভোণ্ট ডি. মি, যদিও কোনও কোন 'আমেরিকান 
বাবস্থা ১২০০ ভোপ্টেব ব্যধহারও দেখা যায়। ট্রামের 
গওবিধি শিয়স্থণের জগ্ত ড্রাম কণ্ট্োলারের ব্যবহার হয়। 
ইহার সাহায্যে সিপিজ্বর-পারালাল সংযোগ ও মেরুর 
চৌগক শক্কির পরিব ঠন ঘটাইয়! গতি-নিয়ণ করা যায়। 
ট্রাম থামাইবার জন্ত বাধুচাপিত ব্রেক 'অথবা বৈদ্যুতিক 
ব্যবস্থা থাকে । বৈছ্যাতিক ব্যবস্থায় সাধারণঃ বিও- 
স্ট্যাটিক ব্রেকিং-এর বাবস্থা থাকে, তবে কোন কোন? 
ক্ষেত্রে রিজেনাবেটিভ ব্রেকি"-এর ব্যবস্থাও থাকে । 

পূর্বে ট্রামে ব্যবহ্গাত টৈছ্যুতিক শক্তি সরবধাহের জন্য 
সাধারণ৩ঃ রোটাবি কন্ভার্টার ব্যবদত হইত, তবে 
বওমানে বিভিন্ন প্রকার বেক্টিফায়াব বিশেধতঃ মার্কারি- 
আক রেক্টিফায়ারের ব্যবহার অত্যন্ত বেশি । 

যারীবহনের ব্যাপারে ট্রামের প্রতিযোগা হইল ট্রলিবাস 
এবং োটরবান | তবে টামগাডি চালানোর ব্যয় উহাদের 
ভুপনায় অনেক শ্েত্ধে কম হওয়ায় ট্রাম এখনও যাত্রী- 
বহনের ক্ষেত্রে বহুল বাবঙত হইতেছে । 

দ্র [16 127017605 %৫21790015 1,0109010, 1942 ; 

চ।191195, ০. 1176 £1607041157181716015 1616101106 

13001 1,01)001), 1958. 

2বেন্দ প্রনাদ বত 

ট্রায়ামিক মধ্যজীবীয় কল্পেৰ ( মেসোল্য়িক এরা ) প্রথম 
মুগটিকে এবং এ যুগের শিলাসমস্থীকে ট্রায়াধিক' বা 
'্রায়াস নামে অভিহিত করা হয়। জাঙধানীর এফ. ফন, 
আল্বের্টি ( চু ০1) £১16610) ১৮৩৪ শ্রীষ্টান্ধে এই 
নামকরণ কবেন। পাশ্রিয়ান যুগের শেদ হইতে ছুপাসিক 
যুগের শুক পধন্ত প্রায় পাট কোটি বধ ধরিয়া ট্রায়ামিক 
হগের স্বাফিত্বকাল। প্রায় ১৮ কোটি বধ্সর পূর্বে এই 
যুগের অবসান ঘটে। 

এই ঘৃগের মহাদেশীয় এবং সাদুত্িক পাপপিক শিল' 
জার্জানী, ব্রিটেন, আল্পম, ভারত, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, 
দক্ষিণ আমেরিকা, নিউজীলাগ ইত্যাদি অঞ্চলে দেখা 
যায়। ভারে ট্রায়ামিক সামুদ্রিক শিলা প্রধানশঃ হিমালয় 
অঞ্চলে ও কাশ্রীরে এবং মহাদেশীয় শিলা দামোদর- 
উপতাকা, শোণ-মহানদী-উপত্যকা, গোদাববী-উপত্যকা 
ও সাতপুরায় দেখা যায়। মহারদেশীয় শিলাব অঞ্চলগ্তলি 

তখন গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অন্তগণ্ ছিল। 

৬২১ 



ট্রাস্ট 

ট্রায়ািক মুগের প্রাণীকুলের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর 
সরীল্ুপ, উভচব লীব ও আমোনাইট ( এক প্রকার বিলুপ্ত 
অমেঞ্দণ্ডী সামুদ্রিক জীব) ছিল প্রধাণ। এই যুগেই 
প্রথম স্তন্পাধী জীবের আবিতাথ হয। উদ্দ জগতে 
শ্লসপ্টেখিস কুলের স্থান অধিকাণ কবিযাছিল খিন্ঘ্ল্ডিয়া 
টাইপোধ্াইলাম্ কুল। পায়িযাণ যুগের আদতা কমিখা এই 
সময়ে জপবাধু শুদ্ধ, অনেক ক্ষেতে মবাইমিপ্রায হইয়া 
এঠে। হ্রদ ও নদদীগুলি ধাণ্ে ধীরে শুকাইয়। যায়। 
ট্রায়াসিক বাপি পাথবে ও কাদা পাথরে এইজন্য জাবণের 
( অস্সিডেশন ) সুম্পষ্ট চিহ্ন আছে । 

এই যুগের খনিগ সম্পদের মধ্যে জিপসাম, খনিজ শব্ণ 
এবং কয়ণা উল্লেখযোগ্য । 

দ্রে 01015107617, 21173 06 076 13110819575, 

11011005 01 03991021091 51069 01 171015, ০1 3০, 

00103, 191), 1). ববি, ৬/৭1৭, 03601949 ০/ 1747৫, 

[.0170010, 1953; ই. ও ঘ01512010 36919৫9 % 

11741, 0114 13011116, 1241৭, 1990 

শোৌবী* কব ঘটক 

ট্রাস্ট ভাস ভু 

্র্যাক্টর ভারী বপ্ত পবিবহনের কাজে বার্ন ্গযংচাপিত 
এক ধরনের শক | রুধিশ্দেনেই উযাউবের প্রথয বাবহাব 
শুরু হয়| মাকিণ যুক্তবাই ভ্র্যাইবের সাহা জমির 
সস্থার সাধনে ও বেশি ধসপ উৎপাদনে প্রথম সচেষ্ট হয়। 
উনিশ শতকের শেমে আমেবিকায অন্দহন ইক্চিনের 

আবির্ভাব হয। প্রণম যুগে ছালানিৰপে গামোলিন 
ব্যবঙত হইত , এখন ডিজেল ইহার প্রধান ছাপানি। 
আজকাল এক ধরনের ষবার্থমাধক ট্রাইবের সাহায্যে বীজ- 
বপন ও অন্বান্ত আন্মষর্গিক কাজ কণা হয। অন্ধ 
জমিতে উ্রাযা্টরের সাহায্যে মাটির ৩-৪ ফুট শীচের 
উর] স্তরে চাস কবা যাখ। ট্র্যা্টর নানা ধবনের। 
ক্রাউপর ট্রাকুবের বোশক্টা হহপ চাকার পরিবর্তে 
উহাতে এক বিশেষ ধরনের শিকল পবানে। থাকে। 

শিকলগুপি এমনভাবে প্রপ্ত ত যে চলিখার সময় উহার 
বাহিরের খাজগুপি মাটিকে জাকভাইযা ধবে আর ভিতরের 
দিকে চলিবার উপযোগা একট তলের টি করে। 
ক্যাটারপিলার, বুলডোজার প্রভৃতি এই শআীহুক্ধ ভাগী 
যন্বগুলি জমিকে দখল করা, বড বড গাছ উদ্মপ কৰা, 
টেলিফোনের কেব্ণ্ বসানো প্রতি কাজে অপরিহার্য । 

রুষিক্ষেত্র ছাডাও কশ-কারখানার বিস্তীর্ণ মেঝেতে 

ট্রাজেডি 

্র্যাক্টর ভাব পরিধহনেব কাজে একরকম হালক। 
( ইগ্ডাশিয়।প ট্রাক্টর) খাখহার করা হয । 

াঞ্জায় বাবহাও ট্র্যাইর ট্রাকেরই উন্নততর বূপ। 
তার বহনেব আপারগুপি ট্র্যাঙনের পিছনে পৃথকভাবে 
পাগানো থাকে । চারি চাকার মধ্যে পিছনের বড চাকা 
দুইটি ড্রাইতভি” ৪ সামনের ছে চাকা ছুহছটি স্টিয়ারিং বা 
শিয়ন্থণের কাজ করে। অক্ষদণ্ড (আযন্মল) ও অন্যান্য 
'্ম'শেব গঠন সাধারণ অগোমোবাইলেশ অন্রবপ | 

ভারতবর্ষে স্বাদীনতাশাভেব অধাবহিত পরেই সেপ্ট্াণাপ 
ট্র্যাক্টর অগানাহজজেশনের মারফত ট্র্যান্টর ব্যবহারের প্রথম 
চেষ্টা হয। উন্তধ গুদেশ এ মধ্য প্রদেশে জমি কখিযোগ্য 
কৰা উচ্হার প্রচেষ্টায মাদ'লামপ্ডিত হয়| ট্রাযার্টর তৈয়ারির 
পরিকল্পন] শুক হয দ্বিতীয় পঞ্চবাণিক পখিকল্পনার কালে । 
মাদ্রাজেব পেরামবুরে অবস্থিত কারখানাটি ইঠান একটি 
উর্দাহবণ। অডল্গানস ব গুদ্ধা শিমাশের কাবখানাতেও 
নূতন ধবনেব দ্যাক্টব 5খারি কণা হইমাছে। 

দর [171 17. 3016০17, €6 41, 170601075 & 11060 

10%৮6[771215, বত ৬1, 1953 , নু চি জেড], 

চো ]া। [71100765 ৫6171056015, ৩৬ 011 1953, 

দেবশন 

ট্র্যাজেডি সচবাচন আমকা * ।চেছি বলিতে বিবোগাস্ত 
নাটকেণ কথাহ মনে করি যাও কঠমান কালে শি] 

আভিধানিক বাংপগ্ডিব কথা বখিশে, কাবা নাক উপগ্গাস 
প্রন প্রাস সববিধ সাঠি ৩।কগেহ ঢান্দেডির অন্ত বা 
সঙ্জাবনা স্বীকৃত হইনা খাকে। 

উাজেডিব আধিলাব হয় গ্রীন দেশে । ট্রযাঙ্গেডির 
স*্ঞ|, প্রক। 5 অখব। প্রথম ডদুব এ বিকাশের হঠিহাস 

বছু গব্ষেণাৰ পরে এখন৭ পধন্ত সম্পর্ণকপে নির্ধারণ 
করা সম্ভব হয় শাহ | ইতিহাল, গ্রহন এব কিংপদপ্তিব 

মপ্যে বিক্ষিপু বরবিধ থা আহরণ 5 বিশ্লেষণ করিয়া 
এব্* গ্রীক শাঢামাহিতোব পঠনঙর্গী এ রচনাশৈলীর বিচার 
কবিষ। পণ্চিতেবা গ্রীক শাটক ও ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে থে 
সব মঙণাপ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
সম্পূশ একা এবং সামঞ্্ত স্থাপন করিতে না পারিলেও 
কয়েকটি মতবাদ মোটামুটি গ্রহণযোগা বলিয়া মনে হয়। 

পেপ্েলিকস পবত্তের সাগদেশে ইকাবিয়া গ্রামে দোরীয 
নৃহ্য-শীতাষ্ঠানের মধ্যে সাধারণভাবে গ্রীক নাটক এবং 
বিশেষ করিয়া ট্রাজেডির হ্ত্রপাত। আকার এব" 
গঠনরীতির দিক হইতে ট্র্যাজেডির উত্পন্ি ও পরিণতি 
কোরাম বা সম্মিলিত নৃতা-গীতের মধ্যেই হইয়াছিল। 

৬৭২ 



ট্র্যাজেডি 

কিন্ধ যেহেতু এইসব নুহ্টা-গীতের সহিত দিওমিওস-এব 
উপাপশার যোগাযোগ আছে, সেই কারণে এই বিশেষ 

দেখতার পুজাপদ্ধতি৪ গ্রীক নাটক এবং ট্যাজেডিব 
বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবান্থিত করিয়াছে | কাহাবও 
কাহারও মতে িগমি৪সেব বিগ্রহেব সম্মুখ বসন্থকালে 
ধর্মী আচার ও ক্রিযাকপাপের আন্তগুক্ত যে সব 
নৃত্য গীতানচানের ব্যবস্থা হইত-- "হাই উন্ধরকালে 
নাটক এবং বিশেষ করিয়া ট্রাজেডির পপ ধারণ কণিয়া- 
ছিল। 

দিসি “সের পূজা উপপক্ষে যৌথ নু তা-গীতের অন্ঠাান 
হইত ১ তাহাতে যে গায়ক এব নতকদল মোগপান করিত 
তাহাদের কোরাম বল! হইত (“কোরাস? দ্)। এই 
গাএকদল ডিখুবান্ব বা লোকসণ্গী, সাভরল (32057) 

শাঢ়া, ট্যাজেডি এবং কমেছি এই ৪ প্রকারের ণুশা 

গীতাতিনয়ের আনচান কবিঠ। কথিত মাছে গে 
আল্িকাষ ঘে দিণ্টসিওুস উৎসবের অনুগান হইত সেই 
অন্যানের উপলক্ষে 25৪ খ্বীষ্টপৃধাব্ধে থেসপিস নাক 
একজপ শাটাকাব ৫* জন লোককে লইখা একটি কারাস 
॥গ গঠন করিযা'ছলেন। সেই কোবাসেব দপপতি 

ছিলেন থেস্পিস নিলে | উিদগানী ব। কিবিব মখপাধ 
বণিখা বশিঠ আম্মা 9 ণকটি শোক ছিশ যাহার সহিত 
থেস্পিসের বাকাবিনিমদ্র বাবস্থা ছিল। এইভাবে, 
কিছু কাহিনী, কিছু বাকা প'লাপ এব* কিছ শুনা গা*কে 
উপাদান করিখা থেলপিসই গ্রীক নাটক ও ট্রযানেডির 
প্রথম যথার্থ প্রযোজক ছিলেন, এ কগা বশা যাইতে পাবে। 

পরবতী ঘুগ কোব্লিপ, প্রাতিনাস, ফশিবস্ প্রত্ৃনি 
নাট্যকারেব হাতে গ্রীক ট্াযাছেডি আর পরিণত বূপ 

ধারণ করে। যণিও হঠাদেৰ কোণও সম্পন নাকের 

সন্ধান পাওয়া যাখ নাছ । 
গ্রীক নাটকের যে গে'বময অধটায খ্রীষ্ঘপব নৃনাধিক 

পঞ্চ শতকের সমর আবন্ত হইযাছিশ, তাহাকেই ট্র্যাজেডির 
স্বর্ণমুগ বগলা হইযা থাকে । এই যুগব আর আইস্খুনস 
( ঈল্কাইলাম, ৫২৫ ৪৫৬ খ্রীগ্রপৃবান্ধ) বচিত নাট।াতিনগে, 
ইহার বিশেষ উতৎ্কষ সোষধোরেসের (৪৯৬ ৪০৫ গ্রী্ু 
পুরা) নাটকে । তাহার পর, এউখিপিদেসের (৪৮০ ৪৬ 
্্টপৃবাক ) নাটকে আমর! ইহার সপাপেক্ষা পবিণত 
বপ দেখিতে পাই। 

'মসমাঞ্ধ বা খণ্ডিত রচনাবশেষকে ছ।ডিয দিলে এখন 
পর্যপ্ড মোটের উপর ৩৩টি গ্রীক ট্রাজেডির সঙ্কান পাদ্য়। 
গিযাছে। ইহার মধো ৭টি আইস্থপসের,৭টি সোফোক্লেসেব 
এবং ১৯টি এউবিপিদেসের। সাহিত্যকৃতি ও রসম্থষ্িগ 

ট্র্যাজেডি 

দিক হইতে বিচার করিলে এই ৩ জন নাট্যকাণের নাট্য 
সম্গারের সহিত ঠুলনীষ সম্পদ পৃথিবীর শাটাসাহিত্ে 
বিরল ( ঈমকাইপাস”, এএউর্রিপিদেন” এক 'সোফোবেসা 
দ্র)। আইস্গলস, সোঙোব্স এব" এউরিপিদেসের 
পবেও প্রা ৩০০ বৎসর ধরিয়া গ্রীন দেশে টাজেডি 
প্রণয়ন এব" নাঢামঞ্চে তাহার গ্রষোজনা করা হইত । 

কিনব সে সব ট্যাজেডির কোনও কোনক্টিএ বিহ্গিধ 
অ*্্মাত্র স'বক্ষিত হইয়াছে । খসিব ছিশীয শন্কের 
পর হইতেই "তাহাদের বেশির ভাগের সঙ্গান পাওয়া খায় 
নাই। 

ট্যাজেডির স্বনূপ সম্মন্ধে আরিস্তোতল | আযাবি+টল, 
৩৮৫ ৩১২ খ্বাটপবাব্ধ ) ঠাঙাব কাবাতব বিদ্যক গ্রন্থে যাহ 
পিখিযাছ্ছেশ তাহার সারমর্থ ট)াজেডি হইল গ্রকুত্বপূর্ণ, 
ভাবগ্গীর স্বম্সম্পু- ধ্রিযার 'অন্করশ ১ ভাষার দিক দিম। 
হহ] বিভিন্ন খণ্ডে কপাযিত অল*করণে সমুদ্ধ ১ নানা 
্খান্সক অভিব্যপিবু মাণামে হহাব ব্যপ্না, কাহিণীর 
মপ্য পিমা নহে ১ এব করুণা এ ভীতির সঞ্চার করিয়া 
চিল হইতে এহসব প্রবুত্তির ক্ষালনহ হইল ইভাব ধর্ম। 
উহার পর হইতেই আধুনিক কাল পযস্ক কণা ও 
৩যকেইউ উ্যাজেডির প্রধান উপজাব্য বলিয়া মনে করা 
»ম। 

গ্রীক ট্যাজেডির পব গ্রাচন কালে কিছু ধোমান 
নাটাকারেব ট্রাজেডিণ বুলুস্থ এব নিধশন পাবা যায়। 
তন্মধ্যে পাকুভিসুম (২২৭ / ১৭৯? শ্ীই্টপৃবান্গ ) এবং 
মেনেকার (৪ “খীঞ্পুবান ৬৫খ্রা) নামই উল্লেখযোগ্য । 

শাহাদের অধিকাণশ নাদকেই গ্রীক ট্যান্জিডিব 'আকৃতি- 
€কটিকে আভকরণ কণ।! হষইঈযাছে। ইহার পর ধনৃকাল 
উল্লেখযোগ্য কোনও ট্যাজেডি রচন|! বা অভিণয় 
ইণবোপে ইয় নাই খদললেহ চলে । অপেক্ষা ৩ আখুনিক 
কালে অর্থাৎ “যাডশ শতাব্দীপ্ পর ইন্লাণে মেবি 
সিডনি, শ্াামুষেল ব্রাঙন, টমাস কিড গ্রচ্তি নান্কার 
কিছুটা গ্রীক ট্াজেডিব অন্রকরণে, কিছুটা সেনেকার 
ট্র্যা্েটিপ অন্থুকরণে নাটক রচনা করিয়াছিলেন । এই 
সকল নাটকের অবধিকা শই এটিহাসিক নিদর্শন হিশাবে 
মুপাবাণ হইলেও সাইঙা এব" শিল্পমাণের দিক হইতে 
উত্লেখযোগ্য নহে । কিন্তু ফরাসী শে সপুদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে কনেই (১৬০৩ ৮৪ শ্রী) এবং শ্মে ভাগে 
বাসীন (১৬৩৯ ৯৯ শ্রী) যে সব ট্যাজেডি বচন! 
কবিয়াছিলেন 'তাহার] বিশ্বের শ্রঙ্গ নাটামাহিত্যেখ পধায়ে 
পড়ে। ১৫৬৪-১৬১৬ গ্রাষ্টাবদের মধ্যে ইংলাগ্ডে 

শেক্স্পীয়রের আবিভাবৰ হয। তাহাব উ্রাজেডিব মধ্যে 

৬৩২৩ 



্র্যান্জিন্টর 

হ্যামলেট, ম্যাকবেখ, ওথেলো এবং কিং লিয়ার-ই অেষ্ঠ 
বলিযা পরিগণিত হয। 

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাচীণ গ্রীক ট্র্যাজেডির 
আঙ্গিক ও শৈলীর সহিত শেক্স্পীযবের ট্যাজেডি এবং 
আরও আধুনিক ট্র্যাজেভিব কোনও সাদৃশ্য নাই। উপা- 
দানের দিক দিয়াও গ্রীক ট্রাজেডি সহিত উত্তবকালের 
ট্র্যাজেডির কোনও সারৃশ্য বা সংগতি নাই। প্রতিকৃণ 
দৈব ও বহিঃপ্রকৃতির প্রবল ক্ষমাহীণ বিরোধেব সহিত 
নিরন্তর সংগ্রামে পিপু হইযাও যে মান্বষ নিজের সণকল্প 
অথবা বিচার-বিবেচনাকে পরিহার করিতে প্রস্তত নহে 
এবং তাহারই লে ক্লান্ত, হতবীয ও যথাসবন্বহীন হই্যা 
পড়ে-__ সেই ভাগাহত মান্ুধের চিজ আমর! গ্রীক 
ট্রযাজেডিতে পাই। পরবতী যুগে, সমাজব্যবস্থার এব, 
জীবনের সবপ্রকার পরিবেশের পরিবহনের সঙ্গে সঙ্গে 
মানবের জীবনদ্শনও ভিন্ন হইয়া যায় এখং অম্পূর্ণ ভিন্ন 
প্রকৃতির অভাব, অভিযোগ, সমন্তা ও ব্যর্থতাই মানুধ 
মনে মেই গভীর হতাশ] ৭ হাদয়বেধনার স্থ্টি কধিতে সমর্থ 
হয়, যাহাকে কেন! করিয়া ট্যাজেডি বচণা করা ৯লে। 
ক্তরাৎ এই পরিবতিত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্যাজ্ডি 
রচণার উপাদানও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতিব হইয়া গিযাচে। 
গ্রীক টযাজেডির আদশে শেব্স্পীযরের ট্াশেডির বিচার 
সম্ভব নহে, তেমনই আখাব, গ্রীক ট্র্যাজেডি অথবা 
শেক্সপীয়পেব ট্র্যাঙ্গেভি কোনওটির আণশে খাধুনি? 
নাটাকার ইবসেন, গ্প্তবার্গ, হাউপ্টম্যান, চেখত এবং 
অতি আধুনিক ককতো, এলিয়ট, জীদ, জিরোছু, আন্ুঘিপ্, 
গেধ, সার্র প্রমুখ শাঢাকাপের উর্যাজেডিপ বিচাব বা মন্যাধশ 
সার্থক হইতে পারে না। 
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অবণকুমীর মুখোপাব্টীয 

্যান্জিস্টর ১০৪৮ থ্রীগ্টাবের জুন মাসে ট্যানজিম্চবের 
আবিদ্ধার ঘোষণ] করা হয়। ট্র্যান্জ্িন্টর-আবিদারের 
কৃতিত্ব মূলতঃ আমেরিকাপ বেল টেলিক্োন গবেদণাগাবের 
শক্লে (3150০125), বার্ভীন (38:06617) ৪ ব্র্যাটেন 

্র্যান্জিস্টর 

(8:80911)) এই তিন জন বেঞ্জানিকের প্রাপা। ১৯৫৬ 

্রীষ্টাব্ধে এই বৈজ্ঞাশিকত্রয়কে ট্র্যান্জিস্টর আবিারের জন্য 
পদাথবিগ্ভায় নোখেপ পুরস্কাণ দেওয়া হয়। 

ট্র্যান্জিম্টর সাধারণত: জার্ষেনিয়ম অথবা মিলিকণের 
কেলাস (ঞ্রিণ্্যাল ) হইতে গ্রস্তত করা হইয়া থাকে । 
অতি বিশু অবস্থা এখং অল্প তাপমাত্রায় এই ছুইটি 
মৌলিক পদাথের তডিৎ-পরিবাহিত্তা খুবই অল্প। কিন্তু 
উন্ধাপ প্রগোগে অথবা বিশেষ কয়েকটি ধাতু, যেমন 
আপগেণিক, ই্ডয়াম প্রভৃতির অতি অল্প পরিমাণে সংমিশ্রণে 
ইহাদের তডিৎ্-পরিবাহিত বুদ্ধি পা । মিশ্রণের পরিমাণ 
প্রতি এক কোটি জাঞজেনিযয বা সিপিকন পরমাণুতে মাএ 
একটি পরমাণু হইপেই চলে । এই ধণুনের পদার্থকে অধ- 
পরিবাহী ( সেমিক প্রাণ ) বল হয। 

ধাঙখ পদারেব ঠিতর ও৩ডিং পরিবহন খণাশ্নক 
ইলেকট্রন কণার গঠির মাধ্যমে সাধিত হয। কিন্তু অখ 
পরিখাহী পদাথে তড়িৎ পিন হলেকদন ব্যতীত হোপ, 

(10910) শামক ধনাখক কণান মাধামেণ সাধিত হহতে 
পারে। পধমাধুর কেছ্ছেব (শিওগ্িষল ) চারি দিকে 
নির্দিষ্ট বক্ষপথে ঘৃণাযমাপণ ক 5$গুলি বিশেষ হশেকনকে 
স্থানঠাও বাধলে ণে শন্তহ্বাপো কি হব মহণ কখা৭ 
াহাকেই “হাল? বপে। যে সকশ নর্শারিবাই। পদার্থে 
শুভিৎ পরিবহন হশেকটউনের সাহাযো হম শাহান এএ 
ঢাহপ (-151৩) ও ৫0শলিতে হোন এব সাহ খো হখ 
তাহাদের (প ঠাহপ (1১1১০) অর্শবিবাহী পদাথ বলে। 
কোন অর্পবিবাহী পান “নন অবব। পি 7 এ ছ এেণাধ 

কোনটির অন্ত৪ ১হবে হাহা হার সহিত মশ্রি2 
ধাতব প্রকৃতির উপখ শির করণে । যেখন, জাবেনিণষের 
সহিত আগেশিক মিশিত করিলে উা ন্? এব” ইঙিখাম 
মিশ্রিত করিলে ওহা পপি" ঢাইপ জামেশিবমে পরিণত হয। 

প্রথমে যে ধরনের জ্র্যান্জিণর আশিক্কিত হঘ 
তাহাকে পমেপ্ড কন০াত ট্যানজিস্র বলে । এই ধরনের 
ট্য।ন্জিন্টরে একখণ্ড এন ঢাহপ জার্ষেশিখমের উপর এক 
হি সহ ভাগের কযষেক ভাগ খ্যবখানে “এমিটার? ও 
“কালের নামক দুইটি শুচ্যগ্র ধাতুখণ্ড বমানে। থাকে । 
পরে শব্লে, জংশন উ্রযানজিস্টর শামক নৃতন এক ধরনের 
ট্রানজ্স্টর আবিষ্কার করেন। বর্তমাণে এই শেষোক্ত 
ট্র্যানজিস্টখই সমধিক গ্রচলিত। একটি অতি ক্ষুদ্রাকতি 
“এন,-টাইপ জার্মেশিক্কম বা! সিপিকন স্তরের ছুই পার্থ ভাগ 
যথাযথ ধাতু "মিশ্রণের ছার] 'পি'টাইপ জার্মেশিষম ব 
দিপিকন স্তরে পরিবর্তিত করিয়! যে ট্রাযান্জিস্টর প্রস্তত 
করা হয়, তাহাকে পি-এন-পি জংশন ট্র্যান্জিন্টর* বলে। 
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এন ও পিস্তরগুলির অবস্থান পরিবতন করিয়া 'পি-এন- 
পি স্থলে “এন-পি-এন” ট্র্যানজিস্টর প্রস্তুত করা হইয় 
থাকে । জংশন ট্র্যানজিস্টরের মপোর শ্তরটিকে বপ! হয় 
“বেল” ও পাশের ছুইটি স্তধের একটিকে গএমিটর” এবং 
অপরটিকে “কালেক্টর বলে। ট্র্যান্ডিন্টরের তিনটি স্করেনু 
সহিত বৈছ্যতিক সংমোগ সাধনের জন্য যথাক্রমে তিনটি 
পদ ( টমিনাল ) সন্গিবিষ্ট থাকে । এই পদগ্চলি বাটার 
সহিত যথাযথভাবে ঘুন্ত করিপে পপি-এন-পি" ও এন-পি-এন' 
ট্্যান্জিম্টরের ভিতর হোপ” ৪ ইলেকট্রনেব প্রবাহ শুর 
হয়। উ্র্যান্জিস্টরের “এমিটর? ও “বেস এই এইটি পদের 
মধ্যে পরিবত বিছাৎ্-সংকেত প্রয়োগ করিপে উহ! পৃধোক্ষ 
ইশেকট্রন বা হোল” প্রবাহ্কে নিয়ন্থণ করে এব তাহার 
ফলম্ববপ “কাপেক্টব” বা এমিা9ব” পদ ৪ঈটির অধ্যে বিদ্বাৎ- 
ংকেতটি বকঞ্ধণ বিবর্ধিত অবস্থায় পাওয়া যাষ। 

ট্র্যান্ফিস্টরেব কাধপ্রণালীবর ইহাই মুল কথা । 
ট্রাানজিন্টএ কথাটি ইপ্রেজী ট্ট্যান্সফর বেজিস্টরঃ 

কথ। চুইটিব স্গিপ বপ। একটি ট্রানজিম্টবেল 'এমি১ব, 
৪ প্ন্স' পদেব মধ্যে বৈদিক বোধ (বেজিস্ট্যান্স ) 
কালের ও “এমিগন্ধ পদের মধোব বোধ অপেক্ষা! অনেক 

'অল্লপ, এই কাবণেই উহার এইকপ নামকরণ হষ্য়ানছে | 
রেডি ভাল্ভেব ন্যার ট্র্যানজিণরের মূল বৈশিষ্টা এই 

যে ইহাপ ছ্বাখ| খৈচ্ভাতিক সকেত-বিবধন €( আাম্পি- 
ফিকেশন ) ও বৈদ্রাতিক স্পন্দন ('অস্িলেশন ) উত্পাদন 
করিতে পাবা যায় । পেতাব ভাল্ভেব তৃলনায় ট্রানজিন্টন 
ব্যবহানেব কতকগ্ুপি বিশেষ শ্ুবিধা আছে £ ১, ট্রযানজি- 
স্টবের আয়ঙন অতি ক্ষ, ফলে অতি ক্ষজারুতি বেতার 

৪ টেলিভিজি প-গ্রাহক যঞ্, শ্রবণ-সহায়ক £ হিয়ারিং এড ) 
ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যশ্পাতির নির্মাণ সন্ুবপর হইয়াছে 
২, ইহার জন্য অতি অন্ন পরিমাণ বিদ্ভাৎশ্ডি বায়িত 
হয় ৩. ইহার স্থামিত্বও বেশি ৪. আকস্মিক আঘাত এ 
উচ্চ কম্পনে ইহ] ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ট্ান্ঞিঃ১রেব অপর 
একটি সুবিধা এই যে বৈছ্াতিক শক্তি প্রয়োগ করিবামাত্র 
ইহা কার্যকর হয়, বেতার ভাল্ভের ন্যায় ইহাকে উন্প্ন 
করিবার জন্য অপেক্ষা কবিতে হয় না। ইহাব ফলও 

বৈদ্যুতিক শক্তি বায়েব যথেষ্ট সাশ্রঘ হয়। 
বর্তমানে ট্র্যান্জিিম্টরের কতক গুণি অহ্থবিধ। বহিয়াছে : 

১. ইহার ধারা অধিক শক্তিসম্পন্ন সংকেত উত্পাদন 
করা যায় না! ২. তাপমাত্রার উপব ইহাদের গুণাবলী 
বিশেষভাবে নির্ভরশীল, বস্ততঃ জার্ষেনিয়ম ট্রানাশ্জিদ্টর ৭৫০ 
সেট্টিগ্রেডের তাপমাজ্রার উধ্বে ব্যবহার কর] চলে না এবং 
৩' উচ্চ কম্পন-শংখ্যাযুক্ত সংকেতের পক্ষে ট্র্যান্জিস্টরের 

ভা ৩৭৯ 

ট্রান্স্ফ্রুমার 

বাবহার এখন ৪ খুব কার্ধকন্ন হয় নাই । 'মাশ। করা যায় 
অদূর তবিধুতে ট্রাণজিন্টৰ সধাঙ্গীণ উত্কর্ধ লাভ করিবে। 
নৃঙল ধরণের উ্রানভিস্বের মধ্যে 'ডরিক্িউত েসাত সার 
ফেল বেরিয়ার”, 'ফিপ্ড একেন্টা ও অন্তাগ্ত কঘেকটি বিশেষ 
ধরণের ট্র্যান্জিস্টর ক্রমশং প্রাধান্য লাভ করিতেছে। 
বঙমানে (১৯৬৫ গ্রী) ট্র্যানজিস্চবের সাহাযো সেকেণ্ডে 
একশত কোটিণ9 অধিক কম্পনস'খযামুক্ত বৈঘাতিক 
্পন্দনের উত্পাদন এবং প্রায় ১০০ ওয়াট শক্তিসম্পন্ 
সংকেত বিবর্ধন করিতে পারা গিয়াছে। 

ভারভ্থধে সম্প্রতি বাঙ্গাপোর ৪ পুনা এই দুই গ্কানে 
যথাক্রমে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ট্যাণনিন্ট র- 
পিধাণ শু? হইয়াছে। 

দ্র 4, 09916122800 হু. 0৬15, 17411515601 ১ 

11090190170 41901104001, ৩৬ ০1], 1955 

1]. ১. 151৬০], 17015150015 01 1240 2110 16162751017 

বিভ ৬০11০ 1956 7; 10. 7. ৬/. ১) ১১0৩105* 071 

77017515015, চ11201)010610, ([0301181)4), 1969]. 

চন1দিল'দ রা 

ট্রযান্স্ফর্মার নিছ্যৎ-মাত্রা পবিবতনক । উৎসমুখী 
বিছাৎ্-প্রবাহকে ('অন্টরুনেটিং কারেশ্ট ) সহজেই ট্র্যান্স্- 
ফব্মার-এর সাহায্যে একটি প্রদক্ষিণ কক্ষ (সাকিট) হইতে 
অন্ঠা কক্ষে বিভিন্ন মাত্রায় প্রেরণ ও পরিচালন কব! ষায়। 
এই যদ্ধেব একাধিক ন্বয়'সম্পূর্ণ বিছাত্বাহী কুগুলী 
(কয়েল )থাকে। ইহার! একটি যৌথ চৌন্বক আবেষ্টনী 
কক্ষেব দ্বারা (কমন ম্যাগনেটিক সাকিট ) পরম্পর 
নিভরশীল অবস্থায় থাকে | একটি কুগ্চলীব প্রান্থুদ্ধয় বিদ্যুৎ 
সরববাহ-খিন্দুতে (পাওয়র মেন্) সংখকু থাকে এবং 
অনান্য কুগুশীর প্রান্ত হইতে ইচ্ছা্যায়ী বৈদ্ভাতিক চাপে 
(তোণ্টেজ ) শণ্ডি আহরণ কণা হয। যে কুগুশীটি 
সরবরাহ-প্রান্তে যুক্ত থাকে তাহাকে মুখ কুগডপা এবং 
(ঘটি হতে ব্য়োপযোগী বিছাৎ-শল্দি আহরণ করা যায় 
তাহাকে গৌণ কুগুশী বলে। মুখা কুপগ্তপীতে বিছবাৎ- 
সঞ্চালনের ফলে গৌণ কুগুলীতে ব্যয়োপযোগা বিছুতের 
আবেশ ঘটে, সেইজগ্য মুখ্য কুগ্ডলীকে আগম কুগুপী 
( ইন্পুট ) এবং গৌণ কুগুলীকে নিগম ( আউটুপুট ) বা 
নিভবকুগ্ুডলী বলা হয়। মুখা ও গৌণ খুগুলীৰ আবর্তন- 
সখ্যার অন্তপাত আগম ও নিগম বিছবাৎ-চাপমাত্রার 
অন্গপাতের সমান । 

ট্রান্স্ফবুমারের গঠনে দরকার প্রথমতঃ লৌহ বা 
লৌহান্রগ ধাতুর একটি “কোর'। বিছুাৎ-কুগুপী গুলিতে 
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বিছ্যুৎ-সঞ্চাপনের ফলে কোবে একটি চৌম্বক আঝেষ্নী 
ক্ষেত্র (ম্যাগ্নেটিক ধিল্ড ) রচিত হয়। প্রচলিত ট্র্যাশ্দ্- 
ফব্মারগুলি সাধাএণতঃ কোর টাইপ ও শেল টাইপ 
উভয়ক্পেই গঠিত হয়। কোর টাইপ ট্রান্ন্ফব্মাবের 
চৌন্বক কক্ষটি একটি বলযেখ মত সবগুপি বিছ্যুক্বাহী 
কুগুলীকে ঝেষ্টন করিয়া থাকে এবং শেল টাইপ উ্র)ান্স্- 
ফর্মারের বৈদ্যুতিক কুগুণী গুলি বণয়াকাবে চৌম্বক পথকে 
বেষ্টন করিয়া থাকে । সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও কোর 
টাইপ ট্র্যানস্কব্মারে শেশ অপেক্ষা স্বল্লাধতন কোর ও 
অধিকতর আবতশসংখ্যা থাকে ১ স্ততরা” ইহাব লৌহ- 
তাম্্র অশ্পাত শেলের লৌহ-তাঅ অন্রপাত হুহতে কম। 
সাধারণতঃ উপকবণগুলির পারম্পপিক মুলা ও সুলভ 
বিবেচন1 করিয়াই ট্রযান্স্ফব্মারের গঠন ঠিক করা হয। 
কোর নিম্নিত হয় পিলিকণ-মিশিত লৌহ সংকর ধাতুর 
(9:811০১) পাতলা পাতে । সিলিকন লৌহের প্রধান গুণ 
ইহার মধ্যে চুগ্বকাবতন-ক্ষযষ ( হিস্টেবিসিম লম ) অঠি 
সামান্য । পাতের আকারে ব্যবহার করিষা ঘৃণিপ্রবাহ- 
জনিত ক্ষয় (এডি কারেন্ট পস) অত্যন্ত কম করা 
সম্ভব। পিলিকন পৌহের বহু ক্যবহাঁওজনি৩ পরিব$ন? 
যৎসামান্য । নিপিকন লৌহ বাতীতত হাইপাব্ণিক পামালয় 
প্রভৃতি বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন নিকেল-লৌহুঘটি সংকণ ধাতুও 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয। 

বৈছাতিক কুণ্তলীগুপি বিদ্ভাতৎনিরোধক আবরণবিশিঞ্ 
( ইন্সলেটেড ) উপযুক্ত বেধের তাত্রনুত্রের সাহায্যে 
গঠিত। মুখ্য ও গৌণ ক্ুগুলীর ভাগের বেধ নিদিষ্ট প্রবাহ- 
মাত্রার উপর নিভর করে এবং উহাদের আবতনসংখ্যা 
নিভর করে উৎস ও ব্যয়-প্রাস্তে পারস্পরিক চাপমাতার 
উপ । চুম্বকীকরণের মাধ্যমে মুখ্য কুগুশীর শক্তি নির্গম 
কুগুলীতে সঞ্চারিত হয়, তাই কেবণমান্র শক্তি আহুরণ- 
কালেই মূখ্য কুগ্ডলীতে যোগা মাত্রায় বিছ্বাত্প্রবাই ঘটে 
নতুবা উন্মুক্ত নিগম কু গ্ললীতে মুখ্য কুগ্ুপীপ্রবাহ নামমাত্র । 
যৎসামান্ত আভান্তরীণ অপব্যয় ছাঙিয়া দিলে ট্র্যানস্- 
ফর্মারের মুখ্য ও নিগম কুগ্ডণীর শক্তিমান! (পাওয়ার ) 
একই , বর্ধিত চাপে স্বপ্ন প্রবাহমাত্রা এব” বর্ধিত প্রবাহে 
স্বপ্ন চাপমাত্রাই ইহার কারণ। চুস্বকাবর্তন ও ঘুণিপ্রবাহ- 
হেতু ট্র্যান্স্ফব্মারের শিজন্ব অপব্যয় ব্যতীত আাম্রন্ত্রের 
বিদ্যুৎ বাধার (রেজিস্ট্যান্স) জন্যও কিছুঢা শব্িক্ষয় 
বিছ্যুৎ-আহুরণকালে লক্ষিত হয়। এইজন্য নিরগম চাপ 
আগম চাপের ঠিক বিপরীত পর্বে অবস্থিত না হইয়] 
কিছুটা! পিছাইয়া পডে। ক্ষেত্রবিশেষে এই পর্বক্রটির 
সংশোধন প্রয়োজন হয়। বিতিম্ন মাত্রার বিদ্বাৎচাপ 
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যুগপৎ প্রয়োজন হইলে একাধিক উপযুক্ত পির্গম কুগুলীর 
প্রয়োজন । উচ্চশগ্ডিবিশিষ্ট ট্রানস্ফব্মারে তাপমাত্রা 
নিয়স্তণের জন্য শীতপীকরণের বাবস্থা থাকে । 

কার্ধ ও প্রকারভেদে ট্রানস্ফ্ব্মার বিভিন্ন রকমের হয়, 
যথা--১, উচ্চশক্কিসম্পন্্ ট্র্যান্সফন্মার ইহ] সাধারণতঃ 
৫০০ হাজার ভোন্ট এম্পিযার কিবা ততোধিক শক্তি- 
বিশিষ্ট হইযা থাকে । বিছ্যুৎ্উৎপা্দন, পরিচালন ও 
বন্টনের ক্ষেেই ইহারব্যবহার | ব্রিপব বিদ্যাৎ-পরিচালনার 
জন্য ট্র্যানস্মর্মারের ত্নিটি মুখ ও ঠিনটি নির্গম কুণগডণী 
অপরিহার্য, উপরশ্থ তারকাপ্রথায (স্থাবর কনেপ্শন ) 
স'যুক্ত থাকিলে আরও তিনটি দ্িকোণবদ্ধ (ডেট কনেক্- 
টেড) দুগীকরণ কু গ্ুপী (স্টাবিপাইজার কষেল) প্রয়োজন 
হয় ২. প্রধাহ ( কারেন্ট ) এবং চাপ ( ভোল্টেজ ) ট্রানম্- 
ফ্ব্মার : ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে প্রবাহ (কারেন্ট ) ও 
চাপমানা পবিবওন করা হয়। শির্গয চটাপমাতা আগম 
চাপমানা হইতে অধিক হইলে হহাকে উপ্ণগ (প্টেপ 
আপ ) এব" অন্যথ|য হহাকে শিল্পগ (স্টেপ ডাউন) 
ট্যানস্ধবমার বলে ৩ মাপক (₹দউ,সেপ্ট) ট্রাানলফবমার, 
ইহা মাপক থঙ্াদিতে সনিবেশিন হয় । নিখু ত পবিকল্পগা 
৪ গঠনের জন্য উহ] নি্শগিবিশিষ্ট হইশেপ অপেক্ষাঞ্চত 
অধিক যুশাবান। হহাদর আশাগ্তরীণ অপবাষ এ পরণটি 
যৎ্সামান্ত ৪ সমচাপ ( বনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ ) সমপ্ুধাহ 
( কণসট্যা্ট কারেণ্ড ) ট্র্যানমধধ্ার  স্বযণক্রিম কৌশশে 
যে ট্র্যানম্ ব্যাবের নিগশম চাপ ব। প্রবাহমাঞা স্বির পাখা 
যায তাহাকে ঘমচাপ ও সমপ্রবাহই ট্যানমফ্ন্মার বলে। 
নানাপ্রকার হুগ্চ য্পাতিতে উহাদের ব্যবহার হয় ৫, অটো 
বা এককুগুণী ট্র্যানস্ধব্মার : ইহাতে মৃণ্-স কোচের 
নিমিন্ব 'কোরের উপর মুখা ও গৌণ উভযষবিধ কুগুণী না 
রাখিয়া একটিমান কু পুশীণ কিয়দ*শ ণুখ] ও কিয়ণংশ গৌণ 
কুগুলী হিসাবে ব্যবহার করা যায। অটো ট্যানসফব্মারে 
নৈদ্বাতিক কক্ষ ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক না হইশেও শিগম 
কুগুপী হইতে ইচ্ছান্তযাযী চাপে শঞ্তি আহরণ করা যায়। 

ঞদাযসথ। মগ্ডল 

্র্যান্স্মিটার বার্ভাপ্রেরক মন্থর । ট্র্যান্স্মিটারের অন্যতম 
কাজ বাঙাদি এক স্থাদ হইতে অন্যন্ন প্রেরণ করা। এই 
বাতা নানা প্রকারের হইতে পারে : যথা অবিকল ধ্বণি-_ 
যেমন কস্বর, সংগীত প্রভৃতি ( টেলিফোন, রেডিও ), 
ইঙ্গিত-_ সংক্ষিপ্ত শব্ধ বা সাংকেতিক চিহ্ন ( টেলিগ্রাফ 
কোড, সিগন্ঠাপ ট্রান্সমিশন )১ অবিকৃত গ্রতিরূপ 
(ফ্যাক্সিমিলি ট্রাযান্স্মিশন ) কিংবা প্রতিচ্ছবি ( টেলি- 

৬৭৬ 
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ভিজ্বন)। তার ও বেতাপ উভয় মাধ্যমেই বার্তা প্রেরণ 
কর] সম্ভব। তার বা! বেতার যে প্রণাপীতেই হউক না 
কেন আদান-প্রদানের এই কৌশপটিতে প্রেবক ও গ্রাহক 
দুইটি যন্তেরই যুগপৎ প্রয়োজন । 

ধবনি-তরঙ্গকে বিছাৎ-তবঙ্ষে বপাশ্থর কপার অ*্শটি 
প্রেরক যঙ্গের প্রাণকেন্দ্র । ইহাকে সাধারণতঃ মাইক্রোফোন 
বপে। দানা আকারের অঙ্গার কণার দ্বাবা েলিফোন 

যঙ্থেব মাইক্রোফোন প্রস্তত হয়। পেধণ বা চাপমাতার 

ইতর বিশেষে অঙ্গার কণার পবন্পর স্পর্শবাধার ও ( কন- 
ট্যাক্ট রেজিল্ট্যান্স ) কম বেশি হয়। কোন বৈছ্াতিক 
প্রদক্ষিণ-পথে ( ইপেক্ট্রিকাল সাকিট) এইজাতীয় বাধা 
থাকিলে বিছ্বাৎপ্রবাহমাক! পেষধণ-মাত্রান্ঠশারে কম-বেশি 
হইতে বাধা । অঙ্গার মাইজ্রোফোনের গঠনে অঙ্গাব-কণাৰ 
এই বৈশিষ্টোর গ্রতি দৃষ্টি পাখা হয। ইশ্াতে দুহটি 
বু্তাকার ইলেক্ট্রোড বা বিদ্বাত্প্রান্ত সমান্তরাপগাবে 
বাখিয়া উভষের মধাগ্তি হত অংশট্র? দানাকশি অঙ্গাবেব 
বার] পূর্ণ করা হয়। একটি ইলেকুট্রোড দরভাবে আবদ্ধ 
থাকে এব "অপরটি একখণ্ড কম্পনোপযোগা ধাতপরদার 
( ভাইয়াফ্রা।ম ) সহিত মুত থাকে । পরদার সন্মাথে শবের 
আবিভাপ খটিলেই শবাগ্রাম অন্যাধী পরদার উপধ কম্পন 
খডে। এই কম্পন ক্রমশঃ সঞ্চাবিত হহথা "অঙ্গার কণা 
কক্ষে বৈভাতিক বাধার আঞগপ।ভিক হভব-বিশেষ ঘটায়। 
এইভাবে শবশন্তি বিছ্ুতূপ পরিগ্রহ করিয়া ভাবের 
মখা দিয়া দরহ্ব অতিঞ্ম করিতে পারে (টেশিকোন) 
অথবা খেতার মাধামে শন্যে ছডাইযা পড়ে (প্েডি9 

টেলিফোন )1 অঙ্গার মাইক্রোকোনেব একটি বৈশিষ্ট্য এইট 
যে মতিরিঞ্ত ধ্বনিপ্রসারক ধধ ( ম্যাম্গিকাার ) ছাড়া 
ইহা স্বয়ং প্রায় ২৫ ডেমিবেল শল্তভি' গ্রসাবণ করে। অবশ 
ইহার খিছ্যুৎ-কক্ষের সরবরাহকারী বিদ্রাংশভ্ি কশিয়া 
গেপে এই প্রলারণশমতা অনেক কমিযা যায়। কার্ধতেদে 
এইবূপ মাইক্রোফোনেব বৈছ্যতিক বাধা কম বা বেশি 
করা হয়। ভতডিৎ্-গতি ( ইশেব্টো-ডাইন্যামিক ) কিংবা 
চাপোর্চুত বিছযাতের (পাইয়েজ ইপেবট্রিধিটি ) লাহাধোও 
পঘুভার মাইঞফোগেন প্রস্তত করা যায়। কিনব ইহাদের 
নিজন্ব শক্তি-প্রমারণক্ষমতা। ( আযাম্প্রিকিকেশন ) না থাকায় 
ইহাদিগকে সাধারণতঃ বেতার প্রেরৰ যন্ত্রেব সহযোগে 
ব্যবহার কর! হয়। 

বেতার প্রেরক যন্ত্রের জন্য প্রথম প্রযোজন একটি 
উদ্যশক্তিসম্পন্ন হুশ্ম তরঙ্ঈ-উৎপাদক যন্্ বা ম্প্দক। 
বৈদ্যুতিক কৌশল ( ইশেকট্রিক ডিভাইস ) ব্যতিরেকে 
বেতার-তরঙ্গ উত্পাদন করা সম্ভব হইলেও বত্তমানে 

ট্রেড ইউনিয়ন 

সর্বত্রই উচ্চ ম্পন্দনবিশিষ্ট বিদ্বাৎ-তরঙ্গ উৎপাদনের জন্য 
ইলেকট্রনিক টিউব ব্যনহাৰ করা হয়। এইপ্রকার 
বিছাৎ-তরঙ্গের দ্বারা পুষ্ট হইলে উধর্বন্থ তডিতবাহী হার 
বা শপাকাগ্রচ্ছ (আনচঢেনা) হইতে উভ্ুরদিকে তড়িৎ 
চৌস্বক তরঙ্গ বিচ্্বুরিত হথ। এই ওডিৎ চৌ্ধক শক্তির 
মাত্রা বিছু।ৎতরঙ্গ-স্পননস্খ্যার বগে সমানুপাতিক । 
উচ্চ তড়িং-চৌপ্ক শক্তির জন্য "তাই উচ্চ ম্পন্দনসংখ্যা- 
বিশিষ্ট বেতার 'তবুঙ্গ-উৎপাদন একান্ত গ্রঞ়োজন। এইব্প 
একটি সাধারণ স্পনাকের স্পন্দনসখা। সেকেপ্ডে ১০২ বা 
ততোধিক। 

কোয়ার্ট জ বা শ্ষটিকের দানা বিশ্ষেভাবে কা? হইলে 
বিশেষ ম্পন্দন-কছির উপযষোগা হয। এইরূপ শাটিক- 
স্পন্দক ছা] নিয়গ্িত হইলে ইলেকটন ভরঙ্গ-উৎ্পাদক 
যু অবিচল স্পন্দনের (স্টেডি ফ্রিকোষেদ্ি) 2 
করে। এইরূপ তরঙ্গকে বাহন করিয়া নিদিষ্ট বাতা শৃন্তন্থ 

তরঙ্গ-প্রন্মেপক শলাকা (আ্যান্চেনা) হইতে চতুণিকে 
উত্সাগিত করা হয়ু। 

বা! প্রেরণের উপযোশী করিতে হইলে বাতক ভরঙ্গকে 
উপণুক্তভাবে নিমন্থণ ( মিউলেশন ) করা প্রয়োজন। 
বাহক তরঙ্গের ধাবাধাহিকতা বিশ্ছিন্ন করধিধা কিবা 
বাঙা-ওরঙ্গটি বাহক তরঙ্গের উপর উপস্থাপিত করিয়] 
এইব্প নিষস্ণ করবা যাষ। নিয়ন্কিত তরক্ষের বিক্তুৃতি 
( আ)াম্প্রটিউড) ম্পনলণ্থা। কিবা পরের (দে) 
পরিবংন পক্ষা করিয়া গ্রাহক যন্ত্র গুরু বাতাটি শ্রহণ 
করে। বর্তমানে বিস্তুতি পরিবহনের কৌশলই সমধিক 
প্রচলিত। কোনও চশ্বোর উপর আপতিত বিশ্সেষক 
রশ্মিকে (ক্ক্যানিং বীম ) ফোটো-মেলের দ্বাগা বিছাৎ- 
তরঙ্গে পরিবতিত করিয| বাহক তরঙ্গকে নিয়ন্থিত করিলে 
বেতার মাধ্যমে গুতিচ্ছায়।ও দুরে ক্ষেপণ কর সস্ভব। 
'চেলিফোন?) 'ঢেলিতিজ না ইত্ঠাদি দর। 

জঙ্গীমসা মণ্ডল 

ট্রেড ইউনিয়ন প্রাচীন কাপে সকপ সভা দেশেই বিশ্যে 
বিশেষ কারু-জীবিকাষ ও বাণিজো নিধুক্ত বাক্তিদের 
সংগঠনকপে ট্রেড গিন্টের উদয় হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে 
ধষ্টপূৰ ৭ম শতাবী হইতে কাকজীবী গিজ্, বণিক গিল্ড, 
গ্রামীণ গিল্ডের অস্তিত্বের বহু গ্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাণ! 
শ্রেণা, সংঘ, সমুহ প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হইত। 

ইওরোপে খ্রীষ্টায ১১শ শতাকীতে বিশেষ বিশেষ হস্ত- 
শিল্পে ব্র/াফ্ট গিল্ড বা আর্টিজ্যান্ন গিল্ডের জন্ম হয়। 
ক্র্যা্ট গিন্ড ক্ষুদ্র উৎপাদন মন্ত্রের মালিকদের তথা স্বনিযুক্ত 
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অমিকদের সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন উত্পাদন যন্ত্রে ম্বত্থহীন, 
পরনিমুক্ক অমিকদের সস্া। মধ্যযুগীাষ গি্ ট্রেড 
ইন্টনিষনের জনক ণয়, ইহাই অধিকাংশ পঞ্ডিতেৰ মত। 

অষ্টাঃশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্নব ও পুঁজিবাদী উত্পাদন 
পদ্ধতির প্রবঙনের ফলেই ট্রেও ইউনিধনের উতৎ্পন্তি ঘটে। 
শিল্পবিপ্রবের ফলে নূতন শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয় এবং 
মমাজে শ্রেণীতভিধের মাঞাবুখি ঘটে । উৎপাধনযন্তের 
মালিককপী পুজিপতিশ্রো এব, বিস্তহীন ৭ শ্রমশঞ্জি- 
বিশ্রধী প্রলেটাবিথেট বা মজুরশ্রেণী - এই ছুই বিরোধী 
শ্রেণীর উদ্ভবের ফলেই টেড উউনিষনের জন্ম হয়। 

অষ্টাদশ শতাববীর শেষ ভাগে ই*ল্যাগ্ডেই টড 
ইউনিয়নের জন্ম । পুঁজিবাধের “থম পবে ই্লাণে 
শ্রমিকশোষণ চিল ভযাবহ প্রকৃতির । দিনে সতর ঘণ্ট। 
কাজ করিতে হইত, পাচ বৎসরের শিশ্দের ক্যাক্টবিতে 
নিষোগ করা হইত। অপিখিত আইনের ছ্ধারা শ্রমিকদের 
২ঘবগ্ধ হওবা নিষিদ্ধ ছিল। তাহার উপর আসিল 

দমননীতির ভাতিথাপরূপে ১৭৯৯-১৮০০ খ্রীষ্টাব্ধের কম্ 
বিনেশ্ন আই । অগিকসন্ঘ ব্যঞ্িম্বাধীনশা, সম্পশ্থির 
অধিকার ও চক্র পবিনতাব ভগ্তাবক ব্পিষা বিলেচিত 
হইত। নিভান্ত নািবার তাগিদ্ইে ইত্ল্যাঞ্চের শ্রযিকেরা 
গোপনে মিলিত হইয। পরম্পরের স্বার্থবঙ্গা ও হিতসাধনের 
জন্য ট্রেড ক্লাব গঠণ কবে। ইহাহ ট্রেড হউনিয়নের 
প্রাথামক বূপ। ধমনশাঠি শ্রমিক আন্দোলনকে রোব 
করিতে পারে নাই, বর" 'ভাহাকে বিছোঞ্ের দিকে ঠেপিরা 
দেষ। মশ্িনই সক্প অবনাশেব মুল এই ভ্রান্ত ধাবণার 

বশে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লাড।ইটবা মোশন ভাঙার অতিমান 
শুরু করে। অবশেষে জোসেদ হিটম 9 ফান্সিল প্রেস এব 
চেষ্টায় ১৮২৪ গ্রীষ্টাকে কম্বিশেশন আকু রদ হয় এব" 
১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে শযিকধের মংঘবঞ্থ হগুযার ও ধর্মঘট করার 

অধিকার আচহণতঃ স্বীকৃত হয়। এ গময় হইতেই 
ইংলাণ্ডে আইনষগত ট্রেড ইউনিমন আন্দোপনের 
আরস্ত। 

সিডলি ও বিষাট্িল ওয়েব এর ভাষায় ট্রেড ইউনিয়ন 
“মজজুরিজীবীদের শিরবচ্ভি্ন সঘ, তাহাদের কর্মজীবনের 
অবস্থারলীর রক্ষা ও টন্নতিব জন্য। ইহার ১টি] হার 
প্রধান কাজ কর্মশিয়োগের শর্ত (মাহিনার হার, কাজের 
ঘণ্ট1, ছুটি, ছাটাই প্রতি) সম্বন্ধে মালিক পক্ষের সহিত 
যৌথ দরাদরি এবং শ্রমিকদের হিন্তসাধধন (বেকাবত, 
পঙ্গৃত্, রোগ ও বার্কোর অবস্থায় আধিক সাহাষাদান )। 
অন্যান্য কাজ শিক্ষাদান, সংস্কৃতিক প্রচেষ্টা, আমোদ-প্রমে? 
ও ক্রীভার ব্যবস্থা, সমবায় সমিতি-গঠন, মামশা-পরিচালনা 
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ইত্যাদি। শ্রমিকম্বার্থে ট্রেড ইউনিষন সরকারের ও 
পার্লামেন্টের উপর চাপদেয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণে 
প্রবুত্ব হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
সবপ্রকার কাজই ট্রেড ইউনিয়নের পরিধিসুক্ত, কি ইহার 
বিশেষ কাজ হইল অখিকদের কাজের অবস্থা ও জীবনধারণ 
মানের উন্নন। 

শ্রমিকদেৰ সংঘবদ্ধ হণ্য়ার ৪ পিকেটিং সহ ধর্মঘট 
করাণ আইনস"গত অধিকাব টেড ইউনিয়নের আন্দোপনের 
বনিযাদ। সন্যধেধ স্বেচ্ছামলক যোগদান এবং পূর্ণ 
স্বয়ংশামন ট্রেও হউশিয়নের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্টা। 
গঠনগ্রকতিব ধিক হহতে দ্বেড ইউনয়ণ নান] প্রকার। 
কোনও বিশেষ কর্মে দক্ষ অমিকদেব ইউনিয়নকে বপা হয় 

গ)াঞঢ ইউনিথন। কোনও বিশেব প্লান্উ-এর বা শিল্পের 
দক্ষ ৭ অদক্ষ সধপ্রকার শ্রযিকদেব এউযা গঠিত ইউনিষনকে 
বপা হয় ইনডাসট্রিয়াশ হউনিখন। স্থানীয় ইউনিযনগ্ুপি 
একনিত হইযা গঠিত হব আঞ্চলিক অথঙা জাতীয় 
ফেডাবেশন। ক্র্যাঞ্ট ইউনিএন হহতঠ হশডান্দিনাল ইড- 
শিষন এবং প্বাণীম ঠঙানথন হইঠে জাহী। ০ডোরেশনের 
ধিকে গাও, হাহ ট্রেড হগানণন আপ্শেপনের স্বাঙাপিক 
প্রবণতা । ওঙবে ইহার ব্টিক্ন আছে । শখিকদের 
আান্তণাতি+ সস্থাব গননন 09 ইটানবশ আশ্দোবনেব 
অন্য “ম পক্ষ | ধন্মানে পুখিবীব ৬ হঙাশখন আান্পোশন 
কশীথ ব্লক? এর গথার্তণভ 0ডারেশন অত (৯৪ হডনিবশস 
বাডব্পিউ এ টি.ঠদ (১৯৭৫ থা) এব 'মাখোরক্যান 
প্রক'-এর হটাব্যাশগ্তান কণনেডারেশন গক্ শি হেড 
ইউশিঘনল খা মাই, পি ৭47. টি. হট, (১৯9৭ শ্রী) এই 
দুই আগ্ছর্জাত$ সংস্থাম বি৩প | 

পূব পূধ যুগে কুষক বা শ্রমিক-বিধ্রোহ ছিণ প্রধান »ঃ 
আধিক ছ্রবন্থাব বিকদছ্ধে প্রতিবাদন্বঝপ ১ মুগ্জি বা নুতন 
সমাজপ্যধস্থা-গঠনের ছ্োহতক অনেক ক্ষেরেই নয়। 
পু'দিবাদী বাবস্থা শ্রেণাভেদ তীব্রতণ হওয়া প্রথম 
হঠতেই শমিক মান্দোশনের উদ্দেশ্তকপে দেখ! দিয়াছে শু] 
শমিকদের আম্মরক্ষাই নয়, পুঁজিবাদের অবসান ঘটাইষ! 
নূহন সমাজব্াবস্থা! বা সমাজ তগ্নেণ প্রতিষ্ঠা । ইউণোপীয় 
সম্গতন্ব, নৈরাজাবাদ (আনাকিজয়), ও মার্কআ্বাদ, 
এই তিন প্রকাণ ভাবাদধশের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক 
আন্দোশন পরিচালিত হহয়াছে। মার্ক স্বাদী ভাবাদর্শে 
ছুই প্রধান ধার] দেখা ধিখাছে, যথা মার্ক স্বাদ ও লেনিন- 
বাদ বা আধুনিক কষিউনিজম এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেসি 
বা সোস্তাশিজম। এইধকল ভাবাধর্শ ট্রেড ইউনিধনগুপিকে 
বিভিন্ন লক্ষোর দ্বার! অন্থপ্রাণিত কিবা এবং বিভিন্ন পথে 
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চালিত করিয়া] টেড ইউনিযন আন্দোলনের উপর এবং 
পৃথিবীর ইতিহাসের উপব বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 

১৮৫০-৬০ গ্রীষ্টাঙধে স্ুতীকল শিল্প, চটকল শিল্প ও 
রেলপথের প্রবর্তনের ফলে ভারতে ফ্যার্টরি গ্রণার জন্ম 
হয়। ১৮৭৫ শ্ত্রীষ্টান্ে সোখাবজি শাপুরজি বেঙ্গপী 
ফ্যাক্টরিতে শিশু শ্রমে নিষঙ্গণের জন্য মানোপণ করেন। 
ইহাই ভাপতে অমিক আন্দোপনের হত্রপাত। নাবায়ণ 

মেঘজি লোখাণ্ডে ছিলেন ভারতের প্রথম শ্রমিকনেতা। 
তাহার আহবানে বোথাইযেব ৬০*০ মিল-মজ্গুরেব এক 
সভাষ সপ্াহে একদিন ছটি, মাপ্যাঞ্চিক কখবিরতি, 
কাজের ঘণ্টাব হ্রাস প্রভৃতি দাবি করিঘা কষেকটি প্রন্থাব 
ফাক্টনি কমিশনের নিকটে প্রেরণ করার দন্ত গৃহীত 
হয। ১৮৯০ গ্রীষ্টারধে লোখাঞ্ডে বন্ধে মিল্হ্যাগ্ুস আযসো- 
সিষেশন স্থাপণ করেন । ইহাই ভাবতেশ প্রথম অমিক 
সংগ*ণ | ইহার অল্লকালের মধো স্থাপিত হঘ ম্যামাল্- 
গ্যামাটেড সোসাইটি অন রেলওযে সাব্ভেপ্টস (১৮৯৭ 
খী), কপিকাতার প্রিন্টার হটনিষন (১৯০৫ শ্রী), 
বোগ্ছাইযের পোস্টাল ইউনিয়ন (১৯০৭ শ্রা)। এইএপি 
ঠিক ট্রেড ইউ্ানঘন ছিল না। ১৮৭৫ হইতে ১৯১৮ 

খ্াঙ্ছাব্ৰ প৭৭ শ্রমিক 'মান্দোশন শ্থাবেদন-শিবেদণের ভরেই 
আব ছিপ, 'শাহার পক্ষা ছিল ক্যার্টপ্ি আইনে প্রবণ 
ও আমক হিতঙৈষণ]। অখিক মঙ্গলের জন্ত নানা প্রতিষ্টান 
স্থাপিত হহয়াহল, যেমন, ব্র।ঙ। সমাজেব ওয়াকিং মেনস 
মিশন (১৮৭৮ শ্রী), শশশদধ খন্দোপাধ্যাষের ববানগর 
ঈন্ঠটিউট ( ১৮০৭ গ্রী?)১ কশিকাতাব ওয়াকিং মেন্স 
ইন্ঠিটিউশন (১৯০৫ খ্রী)। এই পধায়ে শাগপুর এম্- 
প্রেস মিল্স-এ ধর্মঘট (১৮৭৭ শ্বী) হইতে শরণ কপিষা যে 
সকল ধর্মঘঢ ঘটিযাছিপ, সেঞুলিতে শ্রেণী-চেতনার ৪ 
শ্রেণা-শগ্রামের বিশেষ কোনও পবিচয় পাওয়া যায় নাই, 
শুণু পোকমান্য টিলকের উপর কারাদথের প্রতিবাদে 
বোম্বাই শ্রমিকদের ছয দিনধাপা সাধারণ বাজনৈতিক 
ধর্ণঘটে (১৯০৮ খরা) ইহার বাঞ্ম। 

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃত আরম্ত ১৯১৮ 

খ্রীষ্টাব্দে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পবে ভাবতীয শ্রমিক আন্দোলনে 
জোয়ার আসে, চারি দিকে ধম্ঘণেব ও টড ইউনিয়শ 
গঠনের ভিড়িক পড়িয়া যায় এখং শ্রমিক আন্দোলন 
জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ১৯১৮-২১ 
শরীষ্টাব্দের শ্রমিক অঞ্রখানের পানা কারণ ছিল, যথা, 
মিল মাপিকর্দের আকাশ-ষ্টোযা মুশামণ, মুদ্বাস্ীতির ফণে 
প্রকৃত মজুরির হাস, কণীয সমাজতাস্িক বিপ্লবের বিশ্ববাাপী 
প্রভাবে ভারতীয় শ্রমিকদের মনে শ্রেণী-চেতনার ও 
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দুক্তি কামনার উদয়, ব্রিটিশ শাসনের বিক্ছে তীব্র 
অসন্তোষ, সরঞ্চােপ দমনশীতি, জাতীয় আন্দোলনের 
পুরোভাগে গাঙ্ধীজীর আগমন, জেনিভাষ ইন্টারন্যাশনাল 
লেবার অব্গানাইজেশনের (মাই, এল. ৭.) প্রতিষ্ঠা 
ইত্যাদি । ১৯১৮ খ্রী্ান্দে বি. পি ওযাদিঘাব নেতৃত্বে 
মাদ্রাজ লেবার ইউলিযন স্বপিত হয়। ইহাই ভাবক্রে 
প্রথম টেড ইউনিয়ন। ১৯২০ গ্রী্টান্সে পালা লাজপত 

পাষেখ সভাপতিহ্হে ভারতের প্রথম কেন্দ্রীষ টেড ইউনিয়ন 
স*গ্থা, অল ইঙ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ক গ্রে ( এ. ছাই, টি, 
ইউ, সি.) স্থাপিত হয়। ইহার সহি পরামর্শ কবিষা 
ভারত সবকার "আই. এল. ও. সম্মেশনে ভারতীয় 
অমিকদের প্রতিনিধি নিবাচন করিতে থাকেন । ১৯২০ 
খ্ীষ্টাৰে ভারত ইউনিষণের সখ্যা ১২৫ এবং তাহাদের 

সভ্যসংখ্যা ২৫০০০০ খলিয়| অন্রমিত হয। প্রারস্তে এ. 
আই. টি. ইউ সি-র সহিত লংশ্ষিষ্ট ও সহানভুতিসম্পন্ন 
ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ১০৭, 'তা্চাদের মধ্যে ৬ওটির 
সভাস্খ্যা ছিপ ১৪৮৫৪ | তখনকার দিনে ট্রেড 
ইউনিয়নগুলি ভিপ আইনেব চোখে অবৈধ । "অবশেষে 
১৯২৬ শ্রীগ্রাবধে শ্রমিকদের জোটবদ্ধ হ৪€যার ও ধএখট 
কবার মধিকার আইনত স্বীকত হয়। 

১৯২৪ শ্গাবৰ ইইকুত ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন 

আন্দোপনে কমিউনিস্ট প্রভাব ও কত্ত প্রমশঃ বাড়িতে 
থাকে ১ তাহা চর্ম সামা পৌছায ১৯২৮ খ্রীষ্থাকে। এ 
বংসর বোম্বাই স্থতীকল মজুরদেব স্থবিখাত সাধাবণ ধর্মঘট 
এব বাল! দেশের চঢকল খমখট কমিউনি৬১ নেতৃহ্েই 

স.ঘটিত হইযাছিপ। কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের 
বাৎ্সারক আধবেশনে আ্রামকেরা কমিউনিষ্ট নেতঙ্ধে 
কংগ্রেস প্যাণ্ডেল দখল করে। ১৯২৮ খ্রী্ভাঝে ধর্মঘটে 
কারণে নষ্ট কর্মাদবসেব মংখ্যা ছিল ৩১৬ পক্ষ , ইহা আজ 
পধন্ত একটি খেকর্ড। এ আই টি. ইউ. লি. কমিউনিস্ট 
নেউত্বাধীন হয এখং শ্রমিক আন্লোণনের পৃ্টিতঙ্গী, কর্ম- 
সুচী ও পন্থা পহয] পুরাতন নেতাদের সঞ্ষে কমিউনিস্ট 

নেতার গুপ্৩র মতভ্দে ঘটে, ফলে ১৯২৭ খষ্টাবে 
নাগপুর ন্যাধবেশনে এন এম. ঘোশী, শিব বা, ভি. ভি, 

গিরি, দেওযাণ চমনলাপ প্রন্তি পুবাতন নবমপন্থী নেতারা 
এ. আহ. টি. ইউ. সি. পরিত্যাগ করিষা ইয়ান টড 
ইউনিষন ,ফডারেশন নামে একটি শুতন কেন্দ্রীয় সংস্থা 
স্কাপন করেন। ১৯৩৩ গ্রীষ্টান্বে ইহা সম্প্রসারিত হইয! 
শ্তাশন্তাশ ট্রেড ইউনিধন ফেডারেশন গাম ধারণ করে। 
১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট 
নেতার] অতি-বিপ্রী নীতি অবলম্বন করেন, ফলে বোখাই 

৬২৯ 
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স্বতীকলে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মঘট বার্থ হয় এবং কমি টনিস্ট- 
পধিচালিত গিবনি কামগব ইউনিধন ও জি. আই. পি. 
বেলগযেমেনস ইউনিয়নের গুরুতর শঞ্জিক্ষয় ঘটে । অতি- 

বিপ্রবী পীতির ধলে এ, আই. টি. ইউ. পি-তে কমিউনিস্ট 
প্রভাব ক্ষীণতর হইছে থাকে । জাতীয় ক'গ্রেসের আইণ 
অমান্ত আন্দোলন ( ১৯৩০-৩৪ শ্রা) কমিউনি*দের 
বিচ্ছিন্নতাকে বাডাহয়া তোলে । ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এ. আই, 
টি, ইউ সিএ কলিকাতা অধিবেশনে কমিউনিস্টরা 
এ. আই. টি ইউ সি বক্তন কবিধা রেড টেডি ইউনিযণ 
ক"গ্রেন শামে একটি ণৃ*ন কেন্ট্রীয় টেড ইউনিযন কণ্গ্রেস 
স্থাপন করেন। ১৯৩3 খ্রীষ্টাব্ষে নবপ্রতিষ্ঠিত কংচগ্রস 
সোশ্যাশিস্ট পার্টি এ আই. টি ইউ. পি ব অভাগুরে নিজ 
নে$তে ট্রে ইঙনিরন গঠ্ণ কগিতে থাকে । ১৯৩৫ 
খ্রীষ্টাকধে কমিউনিপ্টপা নীতি পরিবঙ$নের ফলে এ আই. 
টি.ইউ সি তেযিবিয়া আেন। 

মন্দা বাজাব, বাাশ্লাশাহজেশন নীতি, বিদেশা প্ঙ্গির 
সঙ্গে ভাবতীয় পুজিব বিরোধ, মালিকদের "আক্রমণ, 
তাহাদের মাপস হীনতা ও ট্রেও ইউনিযন বিরোধিতার 
মনোভাব, সবকাবের দমননী।৬ প্রভৃতি কাপণে ১৯২৪ 
হইতে তীয় নিশ্বযুখ্ধেব আবন্ত পসন্ত সমযটি শ্রমিক 
আন্দোপনের পক্ষে প্রাওকুণ ছিশ। ১৯৩১ শ্রীষ্টা্খ হইতে 
তবে ইউনিধন এক্যেধ গা নানাবপ চেষ্টা হইতে থাকে 
এবং দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে ১৯৩৮ খাইাৰে 
ঘাশন্রাল ট্রেড ইউনিয়ন থেডারেশন এ আই, টি. ইউ, 
পি.-র সহিত একীভূত হয়। ১৯৩৭ শ্রীষ্ঠান্ধে ভাতের 
সাতটি প্রদেশে ক'গ্েস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওগার ফলে 
শ্রমিক 'আনশ্দোশনে নৃতন গুতঠ্যাশা। জাগ্রত হয় এবং 
ধর্মঘটের সথা। ও ব্যাপিকাল বুদ্ধি পায। 

দ্বিতীর বিশ্বটু্থ বাধিবাণ পরে বুখ্ের প্রতি মনোভাব 
লইয়া ট্রেড হনিয়ন আন্দোলনে পুনপার় ভাঙন ধরে। 

এ আহ টি. ইউ. মি. বু সংখ্যাগুরু অংশের পেতাদের মত 
ছিল এই মে, ভার £ যুখ সম্বন্ধে। শিরপেক্ষ থাকিবে । এম. 
এন. রায় ও তাহার অগ্গগামীরা যুদ্ধে ফাাশিন্টদের বিকুদ্ধে 
মিন্রশক্তিকে সমর্থন করিতে চাঠিলেন। রায়পন্থীরা 
এ, আই, টি, ইউ. সি. বর্জন করিয়া এক পান্টা ই্ডিখান 
ফেডারেশন অফ লেখার গঠন করিলেন (১৯৪১ শ্বী)। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন যুখে যোগদানের পর যুদ্ধ সম্বন্ধে 
ভারতীয় কমিউনিণদের নীতি পরিবতিত হয়। ১৯৪২ 
খ্রীষ্টাকের “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের পর জাতীয় 

ংগ্রেসের প্রা মকপ নেতার কারাবামের ফলে এ আই. 

টি, ইউ. সি, কমিউনিস্টদের কর্তৃত্বাধীন হয় এবং সরকারি 
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যুদঘগ্রচেষ্টার সহিত পূর্ণভাবে সহযোগিতা করে। অবশ্ঠ 
যুদ্ধ সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক প্রস্তাব এ. আই, 
টি. ইউ সি. তে তিন চতুর্থাংশ সখ্যাধিক্যের অভাবে 
গৃহীত হয় শাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাশে এক দিকে 
মালিকের মুনা যেমশ আকাশচপ্বী হইতেছিল, অন্য দিকে 
তেমশিই শ্রমিকদের প্রকত আয় উত্তরোত্তর কমিতেছিল। 
অমিকদেব অসপ্তোষ ৪ ধর্মঘটের অংখ্য। বাড়িয়াছিল কিন্তু 
সনকার তাগতরক্ষা নিয়মাবলী অস্নসাখে আডংজুডিকেশন- 
এব দ্বারা সকপ শ্রমধিধাদের শিষ্পর্ডির বাবস্থা করিয়াছিলেন 
বপিয়া নই কর্মধিবসের সখ্য শ্রমবিবাদের ও সংশ্লিষ্ট 
শ্রমিকদের সংখ্যার অগ্পাতে অনেক কম ছিপ। দ্বিতীয় 
বিশ্ববুদ্ধকাণে শিল্পে শিমু শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন ও 
তাহাদের সশা, তিনটিরই সংখ্যা উবেখযোগ্যভাবে 
বাড়িয়াছিণ। 

১৯২০ গ্রীঞ&াবে গান্বীতন্ত শ"করলাল ব্যাঙ্থার 9 
অনন্থযাবেন সরাভাহ এর চেষ্টাঘ আমেধাবাদে সৃতীকল 
শ্রমিকর্দেন ঢেক্সটাইশ লেবাব আ(াসিযেশন (মঙ্গুর 
মহাজন) গ্থাপি ৭ হখ। গান্ধীজীব নেড়ে ১৯১৮ আগ্রা্ষে 
আম্দোবাদে গ্রঠতীকল এগখিকদের যে সাগক ধমখট হয়, 
তাহ] হইতেই টি এল, এ, র জম্ম । সত্যাগ্রং, অছিবাদ, 
শেমীদুথের অন্ধীকতি, হেক্জামুলক সাপিশীর ছাবা শম- 
বিবাদের নিম্পলি) ধর্মঘট কাল শ্রমিকদের পণ স্বাবলম্থি ৩1, 
ইত্যাদি গান্ধীখ শীরিধ ডিটিঠ টি খল এ পাবিচাশিত 
হঈত। হহ1 ভাবতে সববুহহ ৭ সসাপেক্গা সুগঠিত * 
সপরিচাশিত ইউনিয়ন হহা। ওগে। হহার আয়ের 

৬০ হতে ৭০ শঠা্শ শরমিক মঙ্গণের জগ্ত ব।য়িত 

হইঠ। ভারত্বেরে ট্রেড ইউনি্ণ আন্পোলনের ইত্হাসে 
ইহার স্থান অন্গা । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অগ্ত পধন্ত ইহা 
কোণও কেন্দ্রীথ ট্রেড ইউনিয়ন সস্থায় যোগ দেখ 
নাহ। 

থিতীষ বিশ্বের অবসানে জীবনধারণ ব্যয়ের বুগি 
এব* প্ররু» মঞ্জুরি হাসের ফণে শ্রমিক অশান্তি বু্ধি পা, 
্রমিক আন্দোলন ব্যাপকওর হয়, ট্রেড ইউনিয়নগ্রলির 9 
তাহাদের সভ্যসংখ্যার ভ্র'৩ বুদ্ধি ঘটে এবং ধর্ষঘট আন্দোলন 

বিপুল হইয়া গঠে। ভারতের খবাধীনতা নুতন প্রতাশা 
হঙ্ি কৰিয় শ্রমিক আন্দোলনে জোয়ার আনযন করে। 
এই সময়কার একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য হইল অফিসের 
কর্মচারী, সরকারি চাকুরিঘ।, শিক্ষক প্রন্নতি ভিদ্রশোক' 
কমীদের মধ্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোশনের বিস্তার 
পরপৃষ্ঠ'র পরিম'খান হইতে দ্বিতীয় খিশ্বধুদ্ধোত্তর অমিক 
অশান্তির পরিচয় পাওয়] যায় : 

৩৩ 
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বংসর ধর্মখট সংকিই কমার নঃ বর্মদিবাসর 
সংখ্যা সংখা। 

১৯৪৫ ৮২০৩ ৭9৭৫৩৩ 8৪০৫৪৪৯৯ 

১৯৪৬ ১৬২৯ ১৯৬১৯৪৮ ১২৭১৭৭৬১ 

১৯৪৭ ১৮১১ ১৮৪ ০ ৭৮৪ ১৬৫৬২৬৬৬ 

১৯৪৭ খ্রীষ্টাঝের ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন 
স্ব মালিকদের সঙ্গে ৩ বৎসরের জন্গ এক শিল্পগত 

“যুদ্ধবিরতি” চক্তি সম্পাদন করে। ইহ! ভারতীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোশনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগা ঘটনা । 
স্বাধীন ভারতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অর্থ নৈতিক- 
রাজনৈতিক কাঠাযোর মধো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোপনের 
বিকাশ ঘটিয়াছে : ক. রাগী মোজনার মাপামে ভারে 
দ্রুত শিল্পায়ন ৪ তৎ্সংশ্রিষ্ট মুদ্রাম্ফীতি ও মৃল্যবুদ্ধি 
খ. শ্রমিকমালিক সম্পর্কের উপর রাছরীয় অভিভাবক ও 
গ. ইনগাস্ট্িয়াপ ট্রিবিউন্তাপের আড্ছুডিকেশন বা 
বাধা'তামলক সালিনীর ছার! সকপ শিল্পবিবাদে ব মীমাংসা! 
(১৯৫৮ গ্বীষ্টা। পর্বস্ত ইহারই উপর আত্যন্তিক জোর 
দেয়! হইয়াছিপ ) ঘ. রাষ্ট, মাপিক ৭ শ্রমিক - ইহাদের 
ত্রিপক্ষীয় সন্মেপনে (ইপ্জিয়ান লেবার কন্ধারেন্স ) 
আলোচনা এ চক্তি ৬ অমিক 9 মালিক, উভয় পক্ষের 
দ্বারা শ্বীর* একটি কোড ম্ম্চ ডিপিপ্রিন বা নিযমশক্ঘলা 
বিধান (১৯৫৮ শ্রী) এবং স্বেচ্ছামূলক সাপিশীব দ্বারা 
বিবাদনিষ্ন্ি (১৯৫৮ শ্রীক্টা্খ হইতে সরকার কতক 
উহারই উপর জোর দেওয়া হইযাছে )। ভারতে টড 
ইউনিয়ন সস্থা ও মালিক সংস্থাথ মধ্যে যৌথ দবাদরি প্রথা 
পাশ্চান্তা দেশগুপির তুলনায় অত্যন্ত ছুবল। 

দ্বিতীয় বিশ্বুছের পরে কংগ্রেম নেশার প্রথমে এ, 
আই. টি. ইউ. সি.-র অভ্যান্তরে থাকিয়া ট্রেড ইউনিয়নের 
কাজ কথার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্িযাছিলেন। ১৯৪৭ 
খীষ্টাব্দের মে মাসে টি. এল. এ, এবং হিন্দুস্থান মজছুর সেবক 
সংঘের কংগ্রেস নেতাদের এবং জাতীয় কংগ্রেসের অন্থান্য 

ট্রেড ইউনিয়ন কমীীদের এক সম্মেশনে এ, আই টি, ইউ. 
নি. বর্জন করিয়। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্তাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস 
(আই. এন্. টি. ইউ. সি.) নামে এক নুতন কেন্দ্রীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন সংস্থা স্বাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। টি, 
এল, এ. ইহাতে যোগদান করে এবং একটি ণেতৃত্বমূলক 
স্থান অধিকার করে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাকের ডিসেম্বর মাসের 
এক সম্মিলনীতে সোস্তালিস্ট পার্টির হিন্দ-মজছুর পঞ্চায়েত 
ও রায়পন্থী ইগ্ডিয়ান ফ্ডোরেশন অফ লেবার মিলিত হুইয়] 
হিন্দ-মজদুর সভা ( এইচ. এম. এস. ) নামে আর একটি 
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কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন স*স্থ| গঠিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টান্দে 
রেতপিউশনারি সোশ্ঠাপিন্ট পার্টির নেতৃত্বে ইউনাইটেড 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (হট টি. ঈউ. সি.) নামে একটি 
চত্তর্থ কেন্দ্রীয় সস্থ। প্রতিষ্ঠিত হয। 

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দেরু ট্রেড ইটনিষণ আইনের সারমর্ম 
এইন্ধপ : যে কোনও সা হন সভ্যের উনিযন রেজি- 
খ্রেখশনের জগ্য দরখাস্ত করিতে পারে, কিন্কু তাহার 
কর্ধনিবাহকদের অন্থতঃ ৫* শতাংশ স লি শিল্পটিতে বত 

বা কর্মনিণুক্ত হওয়া চাই। য্থার্থ ট্রেড ইউনিয়ন কার- 

কপাপের জগ্ত বেজিন্টা ইউনিয়ন ভাবুতীয় দণ্ডবিধির 
কখলে পড়িবে না বা তাহার বিরঞ্ছে দেওয়ানি মামলা 
রুজু কবা চলিবে না। উউনিয়নের সাধারণ তহবিল 
তাহার প্রশাসন, শিল্পবিবাদের পধিচাপনা, সভ্যদের 
হিতসাধন প্রতি উদ্দেশ্টে ব্যয়িত হইবে ১ তবে ইউনিয়নের 
একটি প্বহ্থে বাজনৈতিক তহবিশ খাকিতে পারে কিন্তু 
তাহাতে চাদ দেওয়া সভ্যর্দের ইচ্ছাণীন | পেজিন্টাড 

ইউনিয়ন যথাবিধি অন্ডিট কবাইয়া হিসাণ পক্সা কবি 

এবং শাহার আম্-বায়ের বাৎসরিক বিবৃতি ট্রেড ইউনিয়নের 

পেজিক্রাবের নিকণে প্রেরণ করিবে। ১৯২৬ খ্রীহ্াব্ের 
পর ট্রেড ইটশিয়ন আইনের আর বিশেষ কোনও পবিবতন 
হয় পাই । ১৯৪৭ খ্ষ্টাবখের সংশোধনী আইনে ইউনিষনের 

বাধাতামুলক শ্বীক্কতিব ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্ত ইহাকে 
বলবৎ করা হয় নাই । ১৭২৬০ ্রষ্টান্দের স*শোধনী 
আইনে ইউনিয়ন সভ্যদের মাসিক চাদ ২৫ পয়লা কর 
হইয়াছিল। 

গত চল্লিশ বৎসরে, বিশেষ কবিয়! ভাবত স্বাধীন 
হওয়াব পরে ট্রেড ইউনিধনেব সংখ্যা "অতি দ্রুত বুদি 
পাইয়াছে। প্রায় অত্রধক ইউনিয়ন রিটান দাখ্পি কে 
না। ইউনিয়নের সংখ্যাবুদ্ধির অনপাতে সভাস,খা। বাডে 
নাই । গভ সভাসংখার ক্রমান্থমে হ্রাস ঘটিযাছে। ছুই- 
ততীয়া'শ ইউনিয়নের সমঙ্যসখা ৩০৭-র কম, মার ১৫টি 
ইউনিয়নের সভাসংখা। ১০০০০ বা দুধ। নারী শ্রমিকদের 
অন্পাঙ ১৯২৭-২৮ খ্রাষ্টাকে ছিপ ১১ শতাংশ এবং 
১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্ঠাবে বাড়িয়া হয় প্রায় ১৭ শতাংশ। 
ইউনিয়নের ৪ তাহাদের সভাদের সংখাবুদ্ধর কারণ 
শ্ল্লের প্রসার, শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাহাদের ইউনিয়ণ- 
চেতনার বিকাশ । অন্য কারণ 9 আছে, যেমন রাজনৈতিক 
উদ্দেশে একই প্রাণ্টে ব৷ শিল্পে নানা প্রতিদ্বন্বী ইউনিয়নের 
স্বাপন ( অনেক সময়েই তাহার] মাত্র 'কাগুজে' ইউনিয়ন ), 

মালিকদের দ্বারা যৌথ চুক্তির ভগতা দেওয়ার জন্য 
কারখানা-স্তবে কোম্পানি ইউনিয়নের স্থষ্টি ইত্যাদি। 

৬৩১ 



ট্রেড ইউনিয়ন 

ভ্াব্রত্ে রিড ইন্ডন্নি্ন্েক্র শ্রসাল্র "০৯২এ-৬জ শ্রী 
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ট রেজিস্টার্ড খরিটানদায়ী 
সি ড 

ইউনিয়ন ইউউনিষন 

১৯২৭-২৮ ২৯ ২৮ 

১৪৯৩৮-৩৩ ৫৬২ ৩৯৪ 

১৪৯৪৭-৪৮ ২৭৬৩ ১৬৩২০ 

১৯৫৫-৫৬ ৮০২৫ ৪০০৭ 

৬৭৯৬৩ ৬৪ ১১৭৩০ ৭১৮১ 

ইউউনিষন সভাধের শিল্পগত বণ্টন এইকপ , জব্যনির্ধাণ 
শ্মি (৪৫০), পবিবহন, ভাণ্ডার ৪ যোগাদাগ 
(১৭৬%), খনিশ্লি (১০৯) ইভাদি। 

১৯৬২-৬৩ শ্রীষ্টাব্ষে অমিক ইউানযনগ্ুলির আয় ছিল 

১৬৮ পক্ষ টাকা এবং খ্যয় ১৫ লস টাকা। মাসে হওনিয়ণ 

পিছু আয় প্রাব ২০০ টাকা এবং খাষ প্রাথ ১৮০ 0াকা। 
অধিকাস্শ ইউনশিফানর ছুই জন পুরা সময়ের কেখাপ] শিবু 
করার৭ টাকা নাই । ধর্মঘট তহবিপ বলিয়া কোন৭ কিছু 
নাই। ভারতের শ্রমিকেরা দীঘ কাপ ধর্মঘট কখিধা কি 
করিম টিকিযা থাকে তাহা বিস্ময়ের বিদব। “উপবাস 
করার ক্ষমতা'র জোবেই দীঘস্থায়ী ধ্শধট চলু। টি. এল 
এ এব" আবও কষেকটি ইউনিয়ন বাধ দিলে, সাধারণভাবে 
ভারতীয় ইউনিষনগুলি হিতসাধনেব কাজ, শিক্ষাদান, 
সমবায সমিতি প্রভৃতি কাজ কনে না বপিপেহ চলে। 

ভাগতে বহমানে যে চাখিটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
স্থা আছে আহাদেব সাধারণ উদ্দেশ্য একই) অর্থাৎ 

মোট গড় নারী 
সভ।সংখা। সভাস-খা সভামংখা। 

১০০৬৩১ ৩৫৭৭ ১১৬৮ 

৩৯১৯১ ৩৪৯ ১০৬১৩ ১৪৯৪৫ 

১৬৬৩২৯২৯ ১০২৬ ১০২২৪ 

২২৭৪৭৩২ ৫ ৬১৮ ২২০৪৫ 

৩৯২ ০৪০৮ 89৫ সপ 

এমিকাদর মর্গনৈতিক পাজনৈঠিক) সামাজিক 
স”ক৩ক খ্বার্থেব স বর্ন । সমাজ “৭ শাহাদের সকলেরই 
চরম লক্ষ্য । কিছ পানটনটিক দষিওকীর পাখকোব জণ্য 
কয়েকটি যুশপীন্ির ব্যাপারে পাহাদের মধ্যে ওঙ্দে হট 
হইখাছে। 

সস্থাঞ্চলির কাজ অংশ“ নি স গানের পরিচাশনা- 

গত এব" ঈ* শত উদ্দেত সাধক | শেমোল কর্জজগী চাওি 
ভাগে শিপ, ১ শ্রমিক আন্দোশন (সঙালাতি, 
বিক্োঙ গ্রদশন) ধহখও হাদি) ২ অমিক সমশ্তার 
সমাধানকলে সরকাখি পশস্থাথ মএবা বিপক্ষীথ সস্থাৰ 
প্রন্নিধি প্রেবণ ৩. ৈদোক সমোগ ৪ প্রসার 
গবেষণা । আই এন. 9 হউ, পি, পঞ্চবাধিক পরিকলনা 
রচনায় সহযোগিতা করে ১ শিনসমুভেৰ কেপাণব পরামশ 
দায়ক পরিষা, প্ানন্ম মজুরি স্এাপ্ত পরামশদায়ক বো, 
ইগ্তাযাপ কমি হান্যাদিণে তাহার গ্রতিনিধি আছে। 
এই, এম, এস, ৪ কেন্দ্রীণ সবকাবেব সঙ্গে নানাভাবে 

নু 

তক্্রীজ সহহ।গুওক্লিক্র উ্উন্নিজ্রন্ন সহখ্য। শু সভ্যহখ্খযা : ০৯৬৩ জী 

আই, এন. টি ইউ.সি. এ. আই টি.ইউ সি. এইচ. এম. এস. ইউ, টি. ইউ, সি. 

দাবিক্লত ইউনিয়নস'খ্যা ১৫৯৭ ১৫৬৭ ৩৪৮ ৩৩৫ 

গ্রমাণিত ইউনিয়নসৎখ্য ১২১৯ ৯৫২ ২৫৩ ২৮৯ 

দাবিরুত্য সভ্যস্ংখ্য। ১৮২৮৪ ০৩ ১০৩৭৯০৩ ৫৮৩৪ ০০ ১৮২৬০ ০ 

প্রমাণিত সভ্যসংখ্য। ১২৬৮৩০৪ ৫০১৩ ০৩ ৩২৯৯০৩ ১০৯০৪০৩ 



ঠগ 

সহযোগিতা করে, পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শদায়ক 
কমিটি, কর্মচারী বাজাবীয়। কর্পোরেশন, কর্মচারী প্রভিছেন্ট 
ফাণ্ডেব কেন্দ্রীয় অছি পরিষদ ইন্যাদিতে তাহার প্রতিনিধিত্থ 
বিদ্যমান । সরকারের দ্বারা স্থাপিত সকল বিপক্ষীয় 

স্থায় এ. আই. টি. ইউ. সি. এব” ইউ. টি. ইউ. সি. 
প্রতিশিধি পাঠায়। শুক হইন্চেই আই. এন, টি. ইউ. পি. 
ভারতের তরফে আই. এল. ৭.-তে প্রতিনিধি প্রেবণের 
অধিকাব ডোগ করিয়া আপিয়াছে। আই, এশ, 0, 
ইউ. পি. ৭ এইচ. এম, এস. জাই, সি. এফ, টি, ইউ, এর 
সহিত এবং এ, আই. 9, ইউ, পি. ডবপিউ. এক, টি, ইউ৮ 
যেব সহিত সাশ্লি্ট । কেন্দীয ইউনিযন সংস্থাগুলি মধ্যে 
মধ্যে বিদেশে ডেলিগেশন প্রেরণ কবে। 

আই. এন টি, ইট, পি. বধনশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত, 
ইঞ্চিনিয়ারিং, খনি, পরিবহন, চাঞুরি ৪ পেশা এ শর্কবা 
শিল্পে স্বপ্রচিতিত ১ ৭. মাই, টি, ইউ, সি-র প্রতিষ্ঠা ধয়ন- 
শিল্প, ইঞ্চিনিধাবি', খনি, লৌহ ৪ ইম্পান, বাগিচা, 
ইন্যািতে » ণষ্টচ, এম, এস. বঘনশিল্প, পরিবহন, ডাক 
৭ তার বিভাগ ই-াদিতে প্রতিষ্ঠিত ১ ইউ. টি. ইউ. সি. 
পরিবহন 9 খ্/গ্গিত সেবাকর্ম প্রত্ৃতিতে প্রতিষ্ঠিত। 
দা [ 101070101,2776 10080170110 

01055, 19.১8 , 121০১5101956016 0 ০০1০ 901617065, 

৮01. ৬] থে ১৬, টিতেডে ৬0110 1935, ৩. 1), 

[১010010417,77046 11111011১11 71] 17010, 130110175, 

1948 ; ১17৩৮ ৬৬০) ঘ& 9০8010০ ৬/০, 

111501০1172 (00711017151, [,0170017, 1950 ; 

তরে. 1), নু, 001০, /7% 17001100101 ৫0 71206 

[151077251, 1[,01101017, 1953 3 ৬. ৬, (111, 1,601 

17091011501 11011011 1101005, 300৭5, 1959) ৬. 

73. 911)81) ও 4৯, 1 ১11, 005 1710110701720010 

11 17410, 001009%, 1990 2 ৬. 13 12100700170 

17906 (01770175, 80177085, 1960 , ৬1০০1 5৩201161, 

15556178015 07 77706 00101071917, [,0170017, 1963 ; 

11701011 1,09010 6771 173001 : 7964; ৬. 13. 3111), 

০৫. 72001801180 11150) 01 11010: 2457-1956, 

০৬ [06]1)1, 1995; ৬০1) 1005০] 1০1010905, 

[01770775, 17770109015 215 000117016, [501208%, 

196). 
মমবেঙ্ছ প্রসাদ মিত্র 

ঠগ একটি দন্র্য-সম্প্রদায়ের নাম। ইহারা দলে দলে 
পথিকের ছদ্মবেশে নান! দেশে ভ্রমণ করিত এবং কথাবার্তীম 
অন্যান্ত পথিকদের সঙ্ষে ভাব করিয়া তাহাদের সঙ্গ লইত। 

ভা ৩1৮ 

ঠাকুবদাস চক্রবত্তঁ 

পরে নির্জন স্থানে উক্ত পথিকদের হত্যা করিয়া তাহাদের 
অর্থ আম্মসাৎ করিত। এইরূপ হত্যা করিবার জন্ত 
ইহার! 'একটি বিশেষ কৌশপ "্মবলঙ্গন করিত। এক খঞ্ 
বন্ত্রের এক কোণে একটি ছোট ভারা দ্রবা নাধিয়! পশ্চাৎ 
হইতে হঠাৎ ইহ ঘুরাইয়া পথিকের গলায় ফাস দিত। 
তাহার পর মৃতদেহ মাটিব তপায় পুঁতিযা রাখিত। 
এইলব দশ্তাদের এইকপ প্রতারণা হইতেই সম্ভবতঃ 

তাহাদিগকে ঠগ বলা হইত, কারণ “ক শবকের অর্থ 
প্রতারক” । দশ্াবুক্তিকে যাহা করিবার পুরে ভাহারা 
কালী, দুর! প্রভৃতির পূর্জা করিত এব যে বস্ত্রখণ্ড দিয়া 
তাহারা হত্যা করিত এব" মে কোর্দালিব ছারা শব ঢাকিয়া 
রাখিবাব জন্য মাটি খোঁডা হইত সেই দুইটি জিনিন নান! 
উপচারের সহিত মন্পপৃত কবিছ। 

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে হগদের উপদ্রব 
চরমে পৌছিয়াছিপ। শত শত অথবা সহস্ন সঙম্্ লোক 
বিদেশে যারা করিয়া আর ফিরিয়া আপিত না। ১৮৩৫ 

খ্বা্টানে ল€ উইপিম়াম বেছটঙ্ক 2$গ ও অন্যান্য দন্াদেও 
দমনের জন্য একটি নুহণ শাসন বিভাগের ৮ কবেন এব, 
জিম্যান নামে একজন সাহেবকে উহার 'অধাক্ষ নিঘুক 
কবেশ। তিনি ঠগদের গুহা ভাঙা ৪ স'কেতের স্হন্টোছ্ছাৰ 
করেন এবং ঠগ-দমনে অগ্রণী হন। প্রা ১৫1১৬ বৎসরের 
চেষ্টায ঠ$গদল ধ্বংস হয়। 

বাংলা দেশে দক্থ্যর|! নৌকার ম'ঝিকপে যারীদের 
পিন স্থানে পইয1] গিষা উচ্ভাদের প্রাণ হার কবিত-- 
ইহা ঠগণুন্তির প্রকারড্দে মাত্র । 

৬ারতবর্ষে বধ্ত প্রাচীন কাল হইতেই ঠগ দক্্রাদের 
উপদ্ব ছিল। ত্রযষোদ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দিপীব 
স্থলতান জাপালুদ্দীন খিলজী প্রা এক সহম্ন ঠগকে বন্দী 
করেন। £গদেব সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণ। আছে, যথা _- 
১ সমস্ত ঠগ একটি মহামংঘেব অন্যভুর্ভ ছিল, অথবা 
২, ইহার হিন্দদের মর্ষো একটি বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায় বপিঘা 
পরিগশিত হইত ইতভাদি। 
ডে 1১৩৪০৬38510, 0071৫551015 01 1176, 

[,017001, 1839; ৬৬. টব. 91৩61220, 10710165174 

[60011500015 01 211 174101) 0010761, [,0180017. 1844: 

২. 0,1719)810071, 0, 1106 11510) 214 07161066 

01 16 11101) 1250116, ৮০1. [১0 3010005, 1963. 

বমেশচন্র মল্মদার 

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী (১২০৯-৬৯ বঙ্গাৰ) প্রখ্যাত 
বাঙালী কবি ও পালাগানের রচয়িত] ঠাঝুরদাস চক্রবর্তী 

৬৩৩ 



ঠাকুরদাস দত্ত 

আন্রমানিক ১২০৯ বঙ্গান্দে নিযায় মাতৃলগৃহে জন্ম গ্রহণ 
করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষালাতের পব তিনি 
জমিদারের সেরেস্তীতে কেরানণীর কার্ধে নিযুক্ত হন। 
বাশযকাপ হইতেই সংগীতরচনাষ তাহার মেধার পরিচয় 
পাওযাযায। সাভাশ-আঠাশ বৎসর বয়সে তিনি তৎ- 
কাপীন কবিগাষক ভোলা ময়রা, আশ্ট,নি কিরিঙ্গি 
প্রভৃতির সহিত পরিচিত হন এবং চাকুবি ছাভিয়া দিয়] 
বিভিন্ন কবিগায়কের জন্য গান ও পাপা ধচনায শিধুক্ত হন। 
ঠাকুরদাস নিজে কখনও কবিগান করিতে আমরে নামেন 
নাই। তিনি কোনও কবিগানের দলও চালান নাই । 

কবিগান রচনা করিয়া ঠাঞুর্দাম যণেষ্ট অর্থ উপার্জন 
করেন। সথীসংধাঠ-বিধধক গান রচশায উাহাব বিশেষ 
অভিনিবেশ ছিল । তাহাব গানের বিশেষত্ব. প্রসাদ গুণ) 
কারুণ্য ও কোমলতা । 

দ্র ভবতোষ দর -সম্পাদি৩, ঈশ্ববচন্্র শুপ্ধ রচি কবি- 
শীবনী, কলিকাতা, ১৯৫৮, প্রকুরচন্দ্র পাপ -সম্পাদত, 
প্রাচীন কবিপুমাপার গান, কলিকাতা, ১৯৫৮ | 

অশোক সেনগুপ্ু 

ঠাকুরদাস দত্ত (১২০৭ ৮-৮৩ বঙ্গাবৰঝ) গাযক 
পাচাপীকার। হাওডা জেপাধ অস্তগত ব্যাটা গ্রাষে 
ঠাকুরদামের জন্ম। তাহার পিতা রামমোহন দত্ত কলিকাতা 
ফোর্ট উহপিয়াম কলেজে চাকুরি করিতেন। বাঙ্যকালে 
গৃহশিক্ষকের নিকট ঠাকুরদধাশ ইবেজী ও বাংলা ভাষা 
শিক্ষা করার পর পিতার কর্মস্থলে নিয়োজিত হন। তিনি 
৩৯ বৎসর বয়মে এক শখের যাত্রাদপ গঠন করেন। অব্শখ্ব 
ইহার পূর্বেই ঠাকুরদাস [বত শৌখিন যাঞাদপের জন্য 
পৌরাণিক বিষয়ে পালাগান বচনা করিস্সা দিতেণ এবং 
ংগাতবচনায় ও বিভিন্ন যাত্জরাদলে নিপুণ 'অভিনয়ে বিশেষ 

খ্যাতি 'মর্জন করিযাছিলেন। নবদ্বীপ, তারকেশ্বর, এমণ- 
কি সাতক্ষীপা প্রহতি দূ্গবর্তী স্থান হইতে তিপি আমন্ত্রিত 
হইতেন। 

ঠাকুরদা পরবর্তী কালে পাচাপী রচনায় মনোনিবেশ 
করেন। তিনি নিজে যে শখের দপ চাগ্নাইয়াহিলেন সেই 
দলে “বিদ্যাহুন্দর', লক্ষণ বর্জন' প্রভৃতি পালা গীত হইত। 
প্রায় তিন বর পরে এই দল ভাঠিয়া যায়। তিনি 
তখন অপরাপর শখের দলে পাপা রচনা করিয়। দিতে 
আরস্ক কবেন। ভাহাব রচিত অন্তান্য পালাগানের মধো 
“কলঙ্কতঞ্রন”, '“শ্রীমস্তের মশান", 'রাবণবধ" প্রভৃতি উল্লেখ- 
ষোগ্য। কালীপ্রসাদ ঘোষ ঠাহাকে ইণ্ডিয়ান বার্ড, 

ঠানে 

নামে অভিহিত কবিয়াছিপেশ | উনবিংশ শতাবীর যানা- 
পাচালীকার এবং প্রেমবিপহমূলক গীভি-রচয়িতাদের মধ্যে 
ঠাকুরদাসের নাম স্মপণীয | 

১২৮৩ ধঙ্গাবেব ২১ বৈশাখ তাহার মৃত্যু হয়। 

দ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ ভাষার লেখক, কপিকাতা, 
১৯০৪ ১ ব্যোমকেশ মুস্তধী, পাচাপীকার ঠাকুপদাস, 
কলিকাতা, ১৩০৫ বঙ্গান্থ ১ ভবঙোষ দ্ধ -সম্পাদিত, 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ু বচিত কৰিজীবনী, কপিকাতা, ১৯৫৮ | 

অশোক সেন 

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১ ১৯০৩ শ্রী) খুপনা 
জেপার সাবা গ্রামে জন্ম। চব্বিশ পবগনার গোবরঙাণায় 

ইংরেজী স্কুলে ডাহার শিক্ষা । পিতবিযোগ হওয়াষ 
এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারেন নাই । তাবপর শিক্ষকতা, 
দাএভার্গায় কোট অঞ্ পযাডপের চাকার) জমিদাপিতে 

ম্য।নেক্জারি প্রভৃতি পানা বুর্তি অবশন্বনে ভাঙ্গার জীবশ 
কাটিরাছে। 

দারভাঙ্গাম থাকিতে িনি পাশিক সমালোচনা, 
নামে এক পিক] গ্রকাশ করবেন ( খণলুন ১২৯০ বুঙগাক )। 
ঝন্জারপুরে অবস্থাণকাশে মালা শামে "আব একটি 
পথিকা প্রকাশ কবেন ( পৌদ ১২৯৫ বঙ্গাক )। পর্বে 
কিছুদিন 'বঙ্গণিবাপী' ( প্রকাশ ১২৯৭ বঙ্গার্ ) পরিকাল 

সম্পাদনা করেন । খারও পরে কিতদিন বিঙ্গবাসী' পরিকা 
সহকারী সম্পাদক ছিলেন । 

ঠাকুপদাসের প্রকাশত গ্রন্থের সথা। ৮ট - ছিগগোখসবা 
(কাবা, ১২৯০ বঙ্গ), “সাহিত্যমঙগপ। ( প্রবন্ধ) ১২১৫ 
বঙ্গাধ ), 'সাতনরী? (খখকাব্য )১ শোরদীঘ সাহি শা? 
(গছ্যপগ্ঠময় সমাজচির,। ১৩০৩ বঙ্গা 1, গিহরচিঘ। 
( কৌ$কচিত্র,১৩*৮ বঙ্গান্ধ ) ৭ “সাহাগচি (কৌতুক- 
চিত্র, ১৩০৮ বঞ্ান্দ )। 

ঠাকুরধাস প্রচাপ্। শবজীবন, প্রবাহ, নব্যভাবুত, 

সাহি-ঠা, জন্মভূমি, ভারতী, প্রদীপ ইত্যাদি পত্রিকাতে 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এইসব খচনায় ঠাঞ্রদাসেব 
চিস্তাশীপ সমাপোচনার এবং শ্লেববিদ্রপপূর্ণ বিশিষ্ট এচন।- 
রীতির পরিচয় পাওয়। যাষ। অগ্াপি এগুলি গ্রন্থাকারে 
সংকলিত হয় নাই। 

উচ্ছনবুমাব ম্রমদর 

ঠাকুর-পরিবার পিরাপী তত 

ঠাট সংগীত ত্র 

ঠানে থান! ত্র 

৩৪ 



ঠিকুজি 

ঠিকুজি কোঠি 

ধরি 'রাগদর্পণ' নামক কারী গ্রস্থে ঠরি সঙ্বদ্ধে 
প্রাচীণভম উল্লেখ পাপুয়া যায় । এই গ্রন্থ অন্রসারে জানা 
যায় যে ততৎ্কালে 'বিরোয়া' (বঙমাণ বারোয়া) রাগে 
একপ্রকার গান গাওয়া হইত এবং ইহ] মী" নামে 
পবিচিত ছিল। ক্রমে এই জাভীয় গান এইবপ বৈশিষ্ট্য 
অর্জন করে যে ইহা প্রপদ, খেখাল বা টগ্পার ন্যায় 

একটি পৃথক গীত্খীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়। ঠ'রি 
নামক 'একটি ভাল প্রচলিত আছে। খেম্টা, দারা 
ভূতি বিভিন্ন গতিকে বির পধায়ে ফেলা হইয়া 

থাকে । 
রি প্রেমস্গীত | সাধাবণতঃ গ্ৰায়ী ও অস্থর! এই 

দুইটি কল্$ই ইহ| সম্পূর্ণ হয় এবং স্বল্প কয়েকটি ছত্রে 
উহা] রচিত হইয়া থাকে । বর্তমানে অধিকাংশ শিল্পী 
খেয়াপ গানের পর ঠ রি গাহিয়া নষ্ঠান সমাপু করেন। 
পরিতে শানা রাগের মিশ্রণ ঘটে । সাপধারণওঙঃং ভৈরবী, 
পিলু, বাবোয়।) সিন্দ, খাখধাজ, লুম, খেহাগ প্রউতি 
বু তক উচ্ছাগপাণে এই সংগীত শিথিল করা হয়। 
উঠ্চাঙ্গের 2বি মধামান অথন| যৎ 'তালে গা গয়া হয়। 

পাঞ্জাব, পথলৌ এন বাবাণশীতে ঠহিণ বিশেষ গুসার 
ঘটা এত স্বানগুলিতে হাবিব এক-একটি বিশেষ প্রীতি 
প্রতিষ্ঠিত হইযাছে । একপ্রকার ঠরিকে সচাও ভরি 
বলা হয়। ইহাব প্রর্কতি অভন্থ কোমল। বারাণমী 
ঠরি 'অপেক্ষাক ৩ গম্থীর এবং ইহাতে খেয়ালের বৈশিষ্টা ও 
পরিণক্ষিত হয়| পাঞাকী 2/বিতে দেশীয় সংগাতেপ প্রভাব 
দেখা যায়। অযোধাব শেষ নবাব ওয়াছিদ্ আলী শাহ, 
(১৮২২ ৮৭ শ্রী) লখনৌ ঠংতির গ্রধানণ পটপোষক ছিলেন। 
ইহার গ্ুচেষ্টাতেই এই রীতির ঠংরি উন্ুর ভারতে বিশেষ 
কিয়! কলিকাতায় খেই জনপ্রিন্তা অজন করে। 

দ্র ককীক্লাই, রাগদর্পণ, ফাসী পুখি, এশিয়াটিক 
মোমাইটি, কপিকাতা।। 

রাজোখৰ মিত্র 

ডক জশযান গ্রহণের নিমিত্ত কৃত্তিম জলাধাবকে 

সাধারণত; ডক বলা হয়। ডকের মধো নিবাপদ আশ্রয়ে 
জলয।ন শির্মাণ, পখবেক্ষণ, রক্ষণ, মেরামত ও মাল বোঝাই 
এবং খাপি করার সকল প্রকার বর্ধোবস্ত থাকে । ইহাতে 

জাহাজ বাধিবার বিবিধ ব্যবস্থা; মাপ উঠাইবার নামাহইবার 
জন্য ক্রেন, শুট, কন্ভেয়ার, এপিভেটর ; মাল বাখিবার 
জন্য গুদাম 3 পরিবহনের জন্য রেল, স্থল ও জলপথ এবং 

৬৩৫ 

ডক 

তল, কয়পা, বিদ্যুৎ ও কমপ্রেস্ড এয়ার সরবরাহের 
আয়োজন ) অপ্পাৎ্পাহলিরে।ধের এবং স্বাস্থযরক্ষার ও 

বন্দোবস্ত থাকে । 
ডক প্রধানত তিন প্রকারের 2 ১. জলময় ২. 

৩, ভাসমান । 

জপময় ডক আবার তিন প্রকানের : ক. উদ্মুক 
খ,. আংশিক আবদ্ধ ও গ. সম্পণ মাবস্ধ। 

জৌোয়ার-ভাটায় জলের প্রঠা-নানা অল্প হইলে (প্রায় ৩ 
মিটার বা ১০ ফুট পর্স্থ ) এবং বন্দরে ঝডের প্রাদ্ধভাব না 
থাকিপে, ডকের মুখে কোনও গেট বা প্রবেশগ্কার থাকে 

না। মাদ্রাজে এইবপ উন্দুক্ষ ডক আছে । এইরূপ ডকে 
জাহাজ 'মষ্গ্রহর আপা-যাপয়া করিতে পারে। প্রবেশদ্বার, 

পাম্প ইতাদি নাথাকায় ইহার ব্যয় ৪ অপেক্ষাঞ্ত কম। 

আংশিক আবদ্ধ কের মুখে একটি প্রবেশদ্বার থাকে । 
জোয়ারে শেষে এবং ভাটা আরস্তের পূর্বে জল একরূপ 

নিশ্চল হইয়। আসে। ইহাকে হাই ওয়াটাব? বা জলের 
“সনোচ্চ অবস্থা” বলে। অবস্থার কিহ পূব হইতে কিছু 

পর পর্ধন্ত জাহাজ আসা-যাএষ়ার নিমিত্ত ডকের প্রবেশদ্বার 

খুলিয়া রাখা হয়। উহাতে কের জল €ঠা-নাম! করে 
না। সেক্ষেব্রে জাহাজে মাল ৪ঠানে।-নাম'নো অপেক্ষাকৃত 
সহজ হয়, বাহিরের আবহাওয়া হইতে জাহাজ নিরাপদ 
থাকে $ জাহাজের ইঞ্চিনকেও গ্রস্তত বাখিছে হয় না। 

ডকের জলের ন্কর, বাছিরের জলের সাধারণ দিনের 

সবোচ্চ স্তর হইতে উচু রাখিতে হইলে ডকের প্রবেশ- 
পথে পর পর দছ্ইটি গেটের প্রয়োজন ; একটি ডকের মুখে 
এবং অপরটি নদী বা সমুদ্রের দিকে । এই ছুই প্রবেশ- 
ছারেও মধাবতী স্থানকে লক বলে। ইহার মধ্যে জাহাজ 
গুবেশ করাইয়া পাম্পের সাহাযো ইহার জলের স্তর 
ডকের ভিতরে বা বাহিরের জপের স্তরের সমান করিয়! 
জাহাজ ডকেপ ভিতরে বা ডক হইতে বাহিরে লইয়া 

যাওয়া হয়। কলিকাতা, বোস্বাই, ভবনগর প্রভৃতি বন্দরে 
এইরূপ সম্পূর্ণ আবদ্ধ ডক আছে। 

যে ডক হইতে প্রয়োজন 'অনুসাবে পাম্পের সাহায্যে 
সমস্ত জল বাহির কবিয়! দেওয়া! যায় তাহাকে শুক্ক বা 
জপহীন ডক বশে। জাহাজেব হাল, প্রপেলাৰ এবং 
জাহাজের যে অংশ জলের নীচে থাকে সেই অংশ 
পর্ধবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য জাহাজকে এইরূপ ড 
'আনিয়। প্রবেশদ্বার বুদ্ধ করিয়া! দেওয়া হয়। এই গুবেশ- 

দ্বার একটি বাক্সের মত। ইহার মধো জল ঢুকাইয়! ব] 
বাহির করিয়া প্রবেশপথ রুদ্ধ বা উন্মুক্ত করা হয়। 
ইহাকে ক্যান্থন গেট বলে। 

শুদ্ধ 



ডক 

ভাসমান ডক অনেক্গুণি কক্ষে বিভক। ইহার 
আরুতি জাহাজ ধারণের উপযোগী । কক্ষগুপি প্রয়োজন- 
মত জলপুণ কবি ভকটিকে নিদিষ্ট গভীরতায় নিমজ্জিত 
করা হয়। জাহাজকে ইহাব উপব অবস্থিত করিষা 
কক্ষম্থ জল পাম্পের দ্বারা বাহির করিয়! দিলে জাহাজ 
সমেত ভাসিযা ওঠে। কোনও কোনও স্থলে রেল- 
লাইনের মণ বেলের উপরে জাহাজকে নানা যন্থপাতির 
সাহায্যে আ'শিকঙাবে জল হইতে টানিয়া তোল! হয়। 
ইছার পর প্রবেশপথ রোধ কবিয়া বাকি জল পাম্পের 
সাহাধ্যে বাহিব করিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে লিপ ডক 
বলে। 

মানখ-সভাতার আদি যুগে জশযান ও পোতাএষের 
উত্পত্তি। প্রথম পোতাশ্রধ নিঃসন্দেহে স্বাঙাবিক ছিপ - 
কোনও নদীব ধারে বা পাহাডের আডালে। গ্রীষ্জন্মেণ 
কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে নীল নদীর তীরে মেম্ধিস্, এউ- 
ফ্রাতেসের তীরে ব্যাবিপন, টাইগ্নিসের উপব লিনেতে বব 
বিশেশ্ব উন্নতিপাঙ কবে এবং এসব স্বপে ডক নিমিত 
হয়। খ্রীষ্টপর্ ৫ম ও ৬৮ শতকে কা্থেজ বশাব খুবই উন্নত 
ছিপ , তথায় পাণিজয ৪ যুদ্ধ জাহাজের নিখিও আচ্ছাদিত 
ভকও ছিল। শ্রীহীৰ দ্বিতীয় শতাব্দীতে নেপ ল্স বন্দরে ও 
একটি ডক ছিল। ১৬ ১৭শ শতাব্দী হইতে আবস্ত কিয় 
পাশ্চাত্যের বণ্দবগুলিতে একে একে আবুনিক করিম ডক 
গ্রপ্তঠত হইতে থাকে । ১৭শ শতকের শেষে ইশ্প্যা্ের 

রদারহিথের হাইল্যা শামক স্থানে প্রথম ডক নিথ্রি৩ হয। 
পঠগাজ ধত্তিহাসিকদে মতে ১৬শ শঙকে পশ্চিম 

ভাবের আগাশিচত জাহাজ-নির্ম(ণের বড একটি ডক 

ছিল। শিবাঙ্গী মারাঠা নৌবহরের জন্য কোঙ্গণ উপকূপের 
বিজরদুর্গ, কোপাখা, পিন্ধুধ্গ|, বহ্রগিপি, অগ্রনবেলা প্রভৃতি 
নানা স্বানে ডক নির্ধান করিয়াছিলেন। ১৭৭ শ্ারদীতে 
গোদাবধী জেপাব নবসাপুরেও ক্বাহাজ নির্মাণেব ডক 
ছিপ। ১৬শ শতকের শেষে শ্রপুরের কের্দারবায় 
৪ যশোহবের প্রঙাপদিতায নৌশিল্প উত্নয়নে বিশেষ 
খসাহী ছিলেন এবং 'অনেক স্বানে ডক নির্ধাণ করেন। 

১৬১৩ হইতে ১৭৩৫ গ্রীষ্টান্ধ পরধন্ত সুরাটে এব" তৎ্পরে 
বোম্বাই ডকে জাহাজ নিমিত হইচ। ১৭৭৭ শ্রীষ্াবের 
পৃবেহ বোম্বাইয়ে একটি উন্নত ধরনের ড্রাই ডক ছিপল। 
১৭৮১ খ্রীষ্টান্ষে কলিকাতার ডকে প্রথম জাহাজ নিগ্সিত 
হয়। ১৭৯০ খ্রীঙ্াকে কলিকাতার ব্যাঙ্ষশালে প্রথম ড্রাই- 
ডক নিষিত হয। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরে একটি ডক 
নির্ষিত হইয়াছিল। 

গত শতাব্ধীর শেষ হইতে ভারতবর্ষের বন্দরে অগুন। 

ডকুমেন্টাৰি 

দুষ্ট আধুনিক ডক নিষ্িত হইতে থাকে । কলিকাতায় 
দুইটি, বোশ্বাইয়ে তিণটি, মাত্রা্দে দুইটি ও ভবনগরে 
একটি কবিয়া ডক আছে। 

পশ্ছগতি ভট্ট।ঢারধ 

ডকুমেষ্টারি তথাচিত্র। 'ডকুমেপ্টারি কথাটি জন 
গ্রিষব্নণ-এর ৯পন্চিত্ব সম্ঘন্ধে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্ৰ হইতে 
বভবার বাবঠা৩ হইয়াছে এবং শখ্রিক্ষব্ধনই প্রথমে (১৯২৬ 
শ্রী) 'নিউ ইমর্ক সান পঞিকায় একটি প্রবন্ধে রবার্ট 
ফাহাটির দক্ষিণ প্রশান্ত মাগবের পনিনেশী অধিবালীর 
দৈনশিন জীখনযারা লইয। বচি৩ “মোয়ান।' চলচ্চিত্র 
সম্বন্ধে এ শব্দটি প্রযোগ করেন। আবার অনেকেব মতে, 
চলচ্চিবেৰ জন্মদা ত। লুমিবের (]01116:6)-এর আমলেই 
010906170171410 শব্ধ হতে ইহার উতৎপশ্থি হইযাছে। 

সাধাৰণ ৩: যেসব চলচ্চিনে গর পাই বা প্রধাশ নহে 

তাহাকে ডকুমেন্টারি বলা হয। গ্রি্নব্ধন বশিযাছেন, 
বাস্তবের যথা বানা, জীবনের বাস্তব অথচ নাঃকীয 
পবি৮য বিএ হ করাই ছটুমেন্টাবিৰ নৈশিষ্া। পল গোথা 
বলেন, মনগড়া কাহিনাখ একান্ত বদনেস অই ছবিতে 
'ছপুষেণ্টাবি ৮টি শুঙ্সীব ৪41ষন | ডবুদেন্টারিকে চ৭িজেব 
কোনও কোনও এতিহ্াদিক দি11৫ শিলা বা ঠখাচিও 
নামে মিহি ৩ কাবখাছেন, কারণ হঙ্খাম 5 পরিবিত 
কর] হয নাই এমন তখ।সলাবহ হইচার পাণ - কল্পনা গত ৩ 

গল্প নহে। এই শাক নিখা কথেবটি ভাগে বিউপত 
যেমণ £ স বাদ চিএ ( শিটজীবীল)১ ডপুমেন্টাশি 5 লমণ- 
চিত্র (উাতেশোগ )১ বিঞখান-চিন ১ শিক্ষামৃলক চিএ) 
শিল্নকপাবধিধধক চিন এব প্রি মাবকার (1৫05 1৭10- 
[৩1 )-এর অতি আধুানক প্রবন্ধপঘায়ঠ৭ চণির। 

চলচ্চিনেব জন্ম হহতেই ঢুটি তিন্নশ্শী ভাবধারা 
দেখা যাস - একদিকে লুমিষের-এর বাণ্তবপ্রিদ্বতা। অন্য 
ধিকে মেপিযেস্ (111১১ )-এর কল্পনামূশক পরিবেশ- 
রচনা] । পরে এই দুই-এর ল মিএণে মিশ্রচিনের জন্ম হয়। 
প্রকুঙপক্ষে বাস্তবকে শুদ্ধ বাস্তব রূপে, তাহার যথার্থ ৰপে, 
রূপান্তরিত করার চে প্রত্যেক চিন্তাশীল ডকুমেন্টারি 
চিত্র-নির্মাভার প্রধান সমশ্তা। অনেকে ঠাহাদের ডু 

মেন্টাখি ছবিকে শিষ্প বলিতেও কুন্ঠিত, কারণ তাহাদের 
মতে তাহারা শুধু অন্-স্কৃত বাস্তবকেই ছবিতে প্রতিফ্ণিত 
করেন। 

কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভকুমেন্টারি চপচ্চিত্রের নাম, নির্ধাত। 
গণেব নামের উষ্লেখ সহ, পিপিবদ্ধ হইল: ববার্ট 
ফ্লাহার্ট, 'মোয়ানা” (মাকিন যুক্তবাষ্ট। ১৯২৬ শ্রী), 

৬৩৩ 



ভস্কা 

আইজেনস্টাইন, “অক্টোবর” (সোভিমেত দেশ, ১৯২৮ গ্রী), 
গ্যালুতে, “লা পীঅণ্র (ফ্রান্স, ১৯১৮ খা), গ্রিষবৃসন, 
“দি ড্রিখ্উব্স', (ইংপ্যাণ্ড, ১৯২৯ শ্রী), পল পোখা, 
£ওয়র্লড অফ প্রেন্টি' ( ইংপ্যা্ড ১৯৪৩ গ্রা) হত্যাদ। 

বাবীণ সাহ! 

ডঙ্কা ঢাকদ্র 

ডন সোস।ইটি পাংশার জা গীখ আপ্দোলনের ইতিহাসে 
সতীশচন্জ মুখোপাধ্যাথ (১৮৬৫-১৯৪৮ শ্রী) কর্তৃক 
প্রতিিত ডন সোসাহটিগ্র ভূমিকা বিশেষ গুরু পূর্ণ | 
১৯০২ গ্রাষ্টাঙ্ের জুশাহ মাসে হাব প্রতিটা এব" ১৯০৭ 
খ্রীষ্টাব্ধেব গোডাএ পিকে ইহার বিলব ঘটে । তৎকালীন 
মেটোপশিটান ইনগ্িটিউশনের (বতমান বিছ্যামাগর 
কপেজ ) দোত্পাবৰ ছন মোসাইটির কর্নকেন্দ্র অবস্থিত 
ছিল। 

ডন সোসাইটির মুপ উদ্দে্টা ছিন *২কালীন বিজা শীষ 
শিক্ষধাণার আবাবৃস্থা হইতে দেশের ব্বসম্প্রদারকে মুকু 

কর্িযা **ন জা গঠনের উপযোগ স্বদেবা 9 বাস্কবান্থগ 
শিক্ষাদদীনাষ হাহাধের উদ, করা এবং তাহাদের মনে- 
প্রাণে স্বদেশপেবা ৪ স্বার্থ *)গের অগ্রপ্রেবণা হষ্টি করা। 
পুথিগ ঠ শিছ্াব সঙ্গে বাবহারিক ও কারিগবী শিক্ষা" 
প্রদানপ সোসাহটির মাদশ ছিল। 

ডন সোসাহটিপ কর্মম্চী ৩টি মূল শাখায বিশন্ত ছিল £ 
সাধারণ বিভাগ, শ্্দি বিভাগ ও পন্রিকা বিভাগ। 
সোসাঠটিব সাধাবণ ধিঙাগে সপগাতে দুই দিন বাস হইত। 
“জেনারেল ছেনিং প্লাস ববিবাবে অসি ? হহত। আর 
শুক্রবারে হইও “মরাল আগ বরিলিজস্ ট্রেনিং কাস? । 
প্রথম দিন হংবেজীতে বর্ত৩1] হইত । বক্তা থাকিঙ্েশ 
সগীশচগ্র মুখোপাধায। দ্বিতীষ্ষ দিনে বাংলাষ বক্তৃতা 
হইত এব পঞ্ধিত নীণক্ গোস্বামী বকুল দিতেন। 
প্রথম দিনের খক্াতার বিষযবন্ত ছিল রকমারি । আন- 
বিজ্ঞানের নানা বিশাগমন্বদ্দে আলোচনা হইত। ভাবতের 
ইতিহাস, ধর্,, দর্শন, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্পকপা।-- 
ইহার্দের কোনটিই আলোচনা বহি ছিল পা। আর 
এই আলোচনা হইত পাশ্চান্তা সংখৃতির সহিত তুপনা- 
যূলকভাবে । কি আপোচ] বিষয যাহাই হউক পা কেন, 
মূল লক্ষ্য থাকিত স্বাথের বিশ্লেষণ এবং পবঝোক্ষভাবে 
হবধেশসেবার আদর্শ-গ্রচার । 

ছ্বিতীয প্রিনের আলোচ্য বিষয় হইত গীতার কর্মযোগ 
ও গীতার আদর্শ। 

ডন সোসাইটি 

১৯০৩ গ্রীষ্টাব্খে ডন সোসাইটির শিল্প বিভাগের পরি- 
চাপনায এক শ্বদেশ দোকান খোপা হয়। এখানে দেশ- 

জাত শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ € বিএষেব বাবস্থা ছিপ। এই 
বিভাগের পক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিশ দেশ্বে শিপ্রবিষষক সমস্যা 
সম্পর্কে ছাদেব অবহিত করা, বাণিঙ্যব্গায় তাহাদের 
হ[ত-কলমে শিক্ষা দেওয়া ও কবিৎকর্খা করিয়া তোলা 

এব” স্বদেশী শিল্পের প্রতি তাহাদের মনে যথার্থ দরদ 
মঞ্চার করা। এই শিল্প বিভাগের উদ্যোগে স্বদেশী শিল্প- 
বিয়ক বন্ুতাব ব্যবন্া এব মাঝে মাঝে স্বদেশী শিল্প 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইত। এভাবে নানা উপায়ে উন 
সোপাহটি বাংলায স্বদেশী আন্দোপনেব (১৯০৫ খী) 
পটুমি রচনা করে। 

ঙন সোসাইটিব তৃতীয় শাখা ছিপ পত্রিকা বিহাগ। 
এহ বিভাগ খোশ হয ১৯০৪ শ্রীষ্টাঞ্জে। এই দয়ায় "ডন। 

পিক (১৮৯৭ গ্রাগ্াবে প্রতিষ্ঠিত) উল্ধ সোসাহটির 
মুখপত্ধে পান্তবিত হয় এব “ডন আদি ডন সোলাহটিজ 
মাগাজিন? নাম পাবণ করে। এই নামে পত্রিকাটি ১৯১৩ 
খ্রাপাদ পর্ব্ঘ চলে । কিন্তু পত্রিকাখানি উন সোসাহটির 
সত্যকা৭ মুখপত্র হিমাবে কাজ কবে মাত্র তই বৎসর 
(১৯০৭ ০৬ শ্রী )। ১৯০৬ খ্রাষ্টাব্জেব মাগট মাসে জাতীয় 
শিক্ষা] পগিষদেধ কাধব্রম পণৌগ্ধমে আন্ত হহলে এ 
পিক! জাঠীয শিক্ষা গন্দোশনের মুখপর্রে পরিণত হয়| 
১৪৯৭৬ হইতে ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্ধ পযন্ত "ডন" পঠিকা মূলতঃ 
জাতীয শিক্ষাপবিষ্দদের খাণীই প্রচার করে। ১৯১০ 
হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টা এই ৭ বসব ডন পনিিকায় ভারতীম 

শ্ল্লি, তান্বণ, সংগীত ৭ উত্হাসের পযালোচনা প্রাবান্ত 
নাও করিযাছিল। 

স্বদেশ আন্দোলন মারন্থ হইনাব পূবেই ডন সোসাইটি 
বালা দেশে এক শক্তিশালী সাস্বতিক প্রতিষ্ঠান ও দেশ- 
সেবার কর্মকেন্রে পরিণত হইমাগ্িণ। এই সমিতিতে যে 
সকল কৃতবিছ্য তকুণ দীক্ষিত ইইখাছিপেন তাহাদের মধ্যে 
রাজেন্জ মাধ, বিনযকুমাব সবকাব, বাধা কুছদ মুখোপাধ্যায়, 
হব্সাণচন্্ চ'কলাদার, রবীন্দ্রণারাষণ ঘোষ, প্রফুল্পকূমার 
সরকার, উপেশ্খনাথ ঘো।বাল প্রমুখ মশীষীর নাম দ্দরণীর। 

দ্ধ হরিদাস মুখোপাধ্যায় ৪ উমা মুখাপাধগায, জাতীয় 
আন্দোলনে মীশচন্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা) ১৯৬৩ ১ 
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ডফ 

ডফ গোলাকাব কার ফ্রেমে বিধিত চর্মাবুত বা্যযস্্। 
বাম হস্তে ধারণ করিযা দঙ্দিণ হস্তে বাজাইতে হয। 
ভাতের অন্বাণ্য অঞ্চলে যাখাবরদেৰ মধো সাধারণতঃ উফ 
প্রচলিত থাকিপেও মহাবাষ্টের “তামাসা” গ্ুভৃতি যান্ধাভিনষ 
এবং 'লাবণী' ঞ্ভূতি স-শীতাগুষ্টানের আনুষঙ্গিক যঞ্্ররূপে 

ইহ] সমধিক বাবহঠ হইবা থাকে । কোনও কোনও 
ভজনগীতির আসরে মঙ্গের অতাবে তাল রক্ষার জগ্যাও 
এই যক্কের প্রচলন দেখা যাধ। মিশর, আরব ইত্যাদি 
(েশেও অন্বপ মন্ত্র প্রচলিত আছে। 

ধিলীপহ্মার মু ।পাখাধ 

ডবাক সম্রা, সদদ্র%ুপু যে সকপ বাজোন উপর 
আধিপত্য স্থাপন করিধা বিবাট এক শাম্রাজা প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছিলেন, এলাহাবাদের একটি প্রস্তরস্থছের গাত্রে 
তাহাদের বিবরণ ক্ষোর্দিত আছে। পুর ভাবতে যে 
সকপ রাজা সনুদ্রগুপূকে কব দিতেন, ঠাহার আঙ্গাৰহ 

ছিলেন এব তাহার বাজ দরবারে উপস্থিত গাকিঠেন 
তাভাদদেণ বাজোব শাশিকাধ মমতট) বাক, কামনপ ও 
নেপানলেব উল্লেখ আছে। স্মতট পধ দক্ষিণ বঙ্গে 
প্রাচীন নাম, কামকপ (উন্লর আসাম) ও নেপাপশ 
এথন৭ প্পপিচিভ। ডাক রাজা কোথায অবস্থিঠ ছিপ 

তাহা নিশ্চিত জানা যাধ ন|। কি উল্িখিঠ চাবিটি 
রাজ্যের সমাবেশ হইতে অন্যান করা যাঘ যে এগুলি 
সন্পলত, (ভীগোলিক অবস্থান অঠমাবে লিখিত হহযাঁছে। 
এইজগ্তয কেহ কেহ মনে কবেন যে এই বালা “ওমান 
ঢাক] 9 যয়মনসিহ জেলা লইঞা গঠিত ছিল। আদামে 
কপিলি নদ" উপন্যকাষ "ণ্বাক* নামে একটি স্থান 
আহে । কেহ কেহ উহাকেই বাক নামের অপভ্রশবপে 
এভণ করিয়া এই অঞ্চলে ডবাক রাজ্য অবস্থিত ছিপ, 
এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

পামধচন্দ মজুমদ।ব 

ডমর। অবনদ্ধ পাহ যন 'অথব| বৈণব-যঙ্ক । মরু অত 
প্রাচীন যন্থ, ইহার পা'ল। পাম ড্ুগ $গি। ইহার ওয় মুখ 
চর্মাচ্ছারদিত, মধ্য ভাগ সকীণ। ছুটি বজ্র প্রান্তে 
ঘুইটি সীঘক-গুটিক1 আপদ্ধ করিষা যন্্টির মধ্/স্থপ নাঁডা 
দিলে বাদি হয। প্রধান 5: ভনুক ও বানপের এীড|- 
প্রদর্শকেরাই এই যন্ক বাজাইযা থাকে । ইহা মহাদেবের 
একটি প্রিষ যন্থ বলিয়া খ্যাত। এশিয়া ও আফ্রিকার 
অনেক প্রাচীন দেশে যন্নটি পক্ষিত হয় । 

এযুশ মিত্র 

ডয়সেন, পাউল 

ডয়সেন, পাউল (১৮৪৫-১৯১৯ গ্রী) জার্ধান ভারত- 
তববিদ। পশ্চিম জার্মানীর কোখলেনৎ্স শহইবের সন্গিকটে 
হবেব ড্রাইসের এক পরিবারে ১৮৪৫ গ্রা্টাবেব ৭ জানযারি 

পাউল ডষসেন জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা ছিলেন 
গ্রটেস্টযাট চাচের ধর্মযাজক | 

ডয়সেন পন, টাবিঙ্গেন ও বেলিন বিশ্ববিষ্ঠাপযে শিক্ষা - 
লা করেন। সস্কতে তিনি প্রসিপ্ধ পণ্ডিত ক্রিশ্চিযান 
লাসেন ও গিল্ডেমাইস্টের এর ছান ছিলেন। সংগত 
ছাড়াও তিনি থীক ও লাহিন শ্াধাত্বে এবং 
ধমতবে স্থপণ্ডিত হিলেশ। ১৮৬৯ খ্র্গান্দে মাবৃবুর্গ 
বিশ্ববিাপয হইতে তিনি ভকীবেটে ভপাপি লাভ 
কবেন। 

ডমসেন জেশিভা বিশখবিগ্ঞাপশবে শন 9 সম্বতের 
অধ্যাপক নিষু্ হন (১৮৭৫ ৭৯ প্রা) এব আখেনের 

কাপিগবী স্কুলে টিশি দশন পড়াই? ন।॥ ১৮৮১ শ্রদৰ 
হত” ১৮০৯ শ্রীগ্া্ পধপ্ত ৮ নস একাদিহম তিনি 
ভারতীয দশনের চায় নিম ছিতোন। বেশিন বিশ 
বিদাশষে প্রথমে দশ্নের অণ্যাপক্বপে বোগদাশ ক্যা 
পবে প্রধান অধ্যাপকপদে বঙ হল «বং ১৮৮৯ খণাৰ 

ইইঠত কীল শিশ্বধিগ্কাল্থে দশনের গুধান অব)াগবকপে 
নিষু্ত হন। 

গাণান্ানণ স্পুঙায ডষসেন নানা] দোশ পমণ সাপন। 
১৮৯১ ৯৩ খগাঙধ ভাল ঠ মাপিখ। টোন অস্ত বিষ্ঠা- 

চার কেশ"গুশি পুথান্ুপুঙ্খনপ পরিদশন করিখাহিহণন। 
ডগ্রসেন সম্মত ভাপা অনশন কতোপবখন কপি 

পারিত্েন | ১৯০০ খাঞান্দে শাহাকে অভাব মম দি রেড 

ঈগ্ সন্ানে ছুবিত বরাহ্য। 
দর্শনে, বিশ্যে করিয়া ভাবতীখ বেধান্দ দশনে ৬থসেন 

ছিশেন গ্রগা, পণগ্ডঙ। ভাগার রচিত গ্রুপ মধ্যে 
বিশেষ উলেখযোগ্য হইল পাস পিশ্েম ধেস বেদান্ত 
(বেদান্ত দর্শনের বিয়ব্,) ১৮০৩ শ্রী), “দি স্থহা ধেস বেদানা? 
(নেদান্ত্রের সুজ্াবশী, ১৮৮৭ খ্্ী)। "অন দি সিলসণি অফ দি 
বেদান্ত হন ইাঠস রিলেশন ঢু অকমিডেনটাল মেটাফিজিঞ্জ' 
(বেদান্ত ধশনেব সহিত পাশ্চা 9) দশনের অধা।ঙ্সবাদের 
মম্পর্, ১৮৯৩ শ্রী), গেষিষটে দের ফিলোসফি' ( দশনের 
ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, ১৮৯৪ ও ১৮৯৯ শ্রী), “সেবয 
ফি, উপনিধদন দেসু বেদ" (বেদের ৬০টি উপনিষদ, 
১৮৯৭ গ্রা)। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'হপ্ডিবান আট্িকোয়।াধি' 
পত্রিকায় প্রকাশিত 'আটট্পাহন্স অফ ইপ্ডিযান ফিপসধি” 
(ভারতীয় দর্শনের বপরেখ] ), ১৯০৪ খ্াষ্টান্দে প্রকাশিত 
'এরিনেক্ক্গেন 'আান্ ই্জিয়ান (ভারতের স্থৃতিকথা) প্রতি 

৬৩৮ 



ডাইনামিক্স 

নিবন্ধ গলি তাহার ভারত-বিগ্যাচর্চাৰ স্মরণীয় নিদর্শন 
১৯১৯ গ্রীষ্ঠাব্ধে ডয়সেনে সুতা হয়। 

ব্রঙ্গানন্দ গপ্ 

ডাইনামিক্স বিশ্বের বস্তনিচয়ের স্থির অবস্থা ও চলমান 
অবস্থা যে শিজ্ঞানে আপোচিত হয় তাহার সাধারণ নাম 
বলবিগ্ঠা বা যেকানিকদ। ভাইনামিবস এ বলবিগ্যাবই 
শাখা, ইহার আপোচ্য বিধয শক্তির ক্রিযার ফলে গতিশীল 
বপ্তব গতিবৈচিন্য । ভাইনামিব্সকে দুই ভাগে ভাগ 
কণা যাষ - কাহনেম্যাটিবস ও কাইনেটিব্স। প্রথমটি 
গতির বিভিন্ন জ)ামিতিক পথ সন্বদ্ধে মালো৮শা করে, কিছ্কু 

গতিসঞ্চারী শক্তি সম্বন্ধে তাহা নীরব। কাইনেটিব্পই 
( আমরা সাধারণতঃ ডাইপামিব্প বলিতে ইহাকেই বুঝি ) 
হইশ শক্তির ক্রিয়ায় বস্তুতে বিঙিম্ন গঠির মআাবোপের 
হনাণলী সংক্রান্ত বিজ্ঞান । কাঈনেটিণসে প্রথমন্ত বশত) 
বিশ্পুব্ধ খন, গ্রা*নঘুকু বস্তু, বল ৪ 'নথাকখিত ভর, বেগ, 
ভবাবগ, ত্বপণ-- এ সকলেব সন্জ্ঞা ৭ পারস্পরিক সম্বন্ধ 
নিণী5 হঘ। শুনো শিশ্ষিপ বস্তুর চপাপ পণ এ প'থিব 
্মাকর্ষণেব ফলে নিন্দিপ গোলা গ্রভতির দৃধত্ব পাডিব বিষযে 
আলোচনা ইহার অন্তত | কাহনেটিকশ এ আলোচনার 
আর তই ভিলি হিসাবে বহ্িমাছে নিউটনের গতিষ্থ হসমুহ | 
প্রথম সা হব্পের সজ্ঞ] নিশী ভহখাছে। দ্বিশীঘ হনে 
গ্রযঞ্ বলের পরিমাপ নির্ধারিত হইয়াছে । ছিতীয় বিখা।ত 
৫ [3100 এষকপে শিখিত হয, [১- বল, হা ভর 
৪6 হরণ । বণ্*ং নিউটনের ক্রিযা ৪ প্রতিক্রিয়া- 
বিষযক তুশীষ কারক্ই পরুটিত বলের উপস্থিতি ৪ 
তাহার গিার বিষষে শুক্ষা জ্ঞান বিধ্ভ বহিথাছে । 
জ্যোতিশিষ্ঞার্ণ৪ ঝশব্্ঠার গ্ুযোগ সঙ্ভব হহণাছে। 

বশের প্রিখার লে কাধ, শণ্ডি, কমক্মমতা ই লাদি 
বিবযেব সংডণ ও পরিমাপ নিণীত হহযাছে, নিউটনের 
পরবর্তী কালে ভাইপা।মব্নকে একটি সাধারণ চরিত্র 
দেক্যা হইয়াছে। 

যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকের নিবশস সাধনা গতিবিগ্ধাকে 
সমৃদ্িশাপী করিযাছে তাহাদের আধো, দাশাবেয়র 
(10:1১3516) পাগ্রাঞ্চ, হ্যামি টপ, য়াকোবি ও 
পোষাসো প্রভৃতির নাম উন্বেখযোগা। 

উপরি-উত্ত সাধারণ বপবিষ্য। যাহা 'শক্কি' ও কাধের 
বিভিন্ন সমীক বণমাত্রে পর্ধবসিত, তাহাই কোয়াণ্টাম 
বলবিগ্ার গঠনে গাণিতিক ভিত্তি হিসাবে কাজে পাগানে। 
হইযাছে। বর্তমান কোয়ান্টাম ব্লবিগ্যা পরমাণু ও 
পরমাণু-কেন্দরের বৃহশ্তয বুঝিবার একমাত্র উপায়। 

ডাইনামো 

দ্র 4 তরে. ৬৬/০056০1, 10012171805 01 1১071150165 70 

07 10214 10105810271 11821802125, 1,611721 

1904 , [নু 1717010, 19912110105, (08001911060, 191.4 ; 

0 1০০১, 01,62071661621 12195105, 1,0001), 1934. 

শিম ্দু মি 

ডাইনামে। একটি চঙ্গকের শক্তির গ্ডির মধো যদি 
কোনও ধাতনিমিও ভার সঞ্চালিত করা যায "ভাহ। হইলে 
এ তারের মধো বৈদ্বাতিক শল্দি উৎপন্ন হয়। "দর্ধাৎ 
অনাবদ্ধ ইলেকটুনগুলি তারের এক দিক হইতে অন্য দিকে 
সবি] গিয়া সামোর অভাব কটি করে এবং যর্ধ অন্য 
কোন 9 চাও ছারা ৭ তাবে দুই দিক যু করা ফা তবে 

ছ্বিতীগ 'ভারেব ভিতর দিয়া দিরিযা পুনরায় সামু 
গতিষ্ঠী কবে। এই সঞ্চালন অপ্রণত্হ ত রাঙিলে পিদ্তাৎ- 
প্রধাহ মনন থাকিবে । ডাইঈনামোতে এহ হান্ইে বিদ্ভাৎ 
টু হয়। উহাতে কঙকণ্ডলি উতর ৪ দন্দিণ-মেক্ক 

স্বশিত চ্বকের নীচে ই” অপবা অন্ত দ বৌন 
শক্রির মাহাযো আনক তার জড়ান] একটি শৌহনিমিত 

আর্মেচার ঘরাইষা বৈছাতিক চাপ কষ্ট কব হয় এবং 
ভাবের ছুই প্রান্ত হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়া বাহিরে 
আনো, পাখা € অন্যান্য যঙ্থাধিতে প্রবাহ কষ্টি করা হঘ। 

কমিউটেটরের সাহায্যে একনখী প্রবাহ স্থষ্টু হয নতুবা 
গ্রবাহ উভয়ঞখী হয়। 

১৮৩১ ্রষ্টাব্ধে মাইকেল ফাশাতড সন্প্রথম ডাইনামোর 
সম্পর্দে কা আরস্ত কবেন। ১৮৩৫ গ্রষ্ভান্দে হ, এম, বীার্ক 

প্রথম হন্বক মেরুমুগলের ম্ধা নান জডাণে| আার্দেচার 
সরাইনা 'াইনামে। শির্দাণ করেন । ডাইলামো এবং 
জেনারেটর একই ছিনিস। একদুী বিছ্বাৎ "যার 
করার যদ্কে ডাইলামো। অখবা ডি মি, জ্েশারেটব বলা 

হয এব” উভযমুখী বিছা উৎপাদক যন্থুক এ সি, 

জেনারেটর অথবা অণ্ শাব্নেটর বলে। 
ডাইনামোধ আমেচাবের ভিতরে উভষমুখী শর্ত 

তৈঘাবি হয এবং কমিটটেটব-এর সাহায্যে বাহিনের তারে 
একএখা বিছ্ভাৎ প্রেবিত হয ড ইনাযে। অথবা ডি, সি. 
জেনারেটর খুব বেশি চান্পর (হাই ভোল্টেজ ) জঙ্থ 
বাব হয় না। কারণ বেশি চাপের বিদ্বৎংকে উভয়মুখী 
হইতে একনুথী করার অস্তবিধা (কমিউটেশন ডিঁথকাল্টি। 
আছে। কিন দুরে বিদুৎ শঞ্জি পাঠাইতে হইলে বেশি 
চাপের দরকার । সেইজন্য আজকাল খুব ছোও গণ্ডি 
বাণী অন্যত্র উভযমুখী বিছাৎ ব্যবজত হয়। অল্টাবনেটবে 
কমিউটেটর দরকাধ হয় না) ভিতবে উভযমধুখী শতি 

৬৩৯ 



ডাইনোসরাস 

তার-সহযোগে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। জেনারেটর, 

দ্। 

হেমচন্ গুহ 

ডাইনোসরাম প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ড 

ডাক প্রাচীন কালেও ডাকের প্রচলন ছিল, তবে তখন 
কেবল মরকাখি প্লয়োজনে উহ] বাবঙ্াত হইত। বিখ)াত 
এতিহাসিক তেরোদোতসে্র বিবধণে জানা যায়, প্রাচীন 
পাবসীক সাম্রাজ্যের সরকারি ডাক ঘোভায় চডা ও পাধে- 
চলা বাহকের (হনুকবা ) সাহায্যে দ্রুত গতিতে চলাচশ 
করিত এবং নিয়মিত দূরত্ে তাহাদের বদন কণার ব্যবস্থাও 
ছিল। রোমক সাআ্াজ্যের ডাক-ব্যবস্থাও বেশ উন্নত 
ছিল। 

ভাবতে স্বপতানি আমলে সামাজ্যেব সবা? অবগতির 
জন্য পিভিন্ন মমখে সরকারি ডাক চশাচলের যে বন্দোনস্থ 
ছিল তাহার কিছু কিছ তথ্য আমরা জানি । আপাউদ্পন 
থিপজির শালনকালে (১২৯৬ ১৩১৬ শ্রী) সামরিক 
প্রয়োজনে ডাক চৌকির প্রচলন ছিপ। মহম্মদ-বিন- 
তোগপকের আমলের (১৩২৫-৫১ ত্রা) ডাক-চলাচশলে 
ব,বস্থা ইবন নভৃতার বর্ণনা হইত্ডে বেশ জাগা যায। 
ঘোডায চড়া ডাক-বাহক প্রা * কিলোমিঠার (৪ মাইল) 
অগ্কর এব” হরকরা প্রায় ২ কিলোমিটারের (১ মাইল ) 
মধো তিশবাব বদল করা হইত । সেকালে শিন্ধু হইতে 
দিল্লী ছিব ৫* দিনের রাস্তা, কিন্থ সরকারি ঢাক যাইত 
৫ দ্রিনে। এইভাবে সু খ্াবস্থায় স্থণতান সাম্াজোর 
দ্রবর্তী স্থান হইতে সংবাদ পাইতেন। শ্ুলহান সকেন্দব 
লোদীও €(১৪৮৯-১৫১৭ শ্বী) ডাকচৌকির মাধ্যমে 
বিভিন্ন স্থান হঈতে সংবাদ শখগত হইতেন। 

শের শাহের বাদত্বকালে (১৫৪০-৪৫ শ্রা) ডাক- 

বাবস্থার 'মারও উন্নতি হইয়াছিল । তাহার নিষিত রাস্তা 
ও তাহাদের পার্থবহী সবাইখানাগুশি ডাক চপাচলের খুব 
সহায়ক হইয়াছিল। সরকাপ্ি ডাক বহনের জন্য প্রতোোক 
সরাইখানাতে দুইটি সরকারি ঘোনা রাখা হইত। 
ঘোডস ওয়ার ব্যতীত পাযে-চলা খাতাবাহকও সাআাজোএ 
বন স্থানে ছিল। গ্রপ্রচরগণ ডাক-চৌকিব মাধ্যমে সম্াঃকে 
সংবাদ প্রেরণ করিত। শের শাহ্ ডাক ও গুপচর 
বিভাগের ভাপ অর্পণ করেন দাবোগা-ই-ভাকচৌকির 
উপবে। মোগপ আমলে সরকারি ভাক-চলাচলের 
এইরূপ বাবস্থা ছিপ । ইংরেজ কোম্পানি ভারতে ভাক- 
চলাচল ত্বরান্বিত করেন ও ইহার নানাবিধ উন্নতি সাধন 

ডাক 

করেন। ওয়ারেন হেঠিংসের সময়ে একটি চিঠির জগ্য 
প্রতি একশত মাইপে দুই আনা মাশুপ ধার্য হয়। ডাক- 
টিকিটের প্রচপন তখনও হয় নাই। প্রয়োজনীয় মাশুল 
নগদ পঞসায় দিলে চিঠিতে তামা পাতের নিদর্শন বাধিয। 
দেওয়া হইত। 

১৭৮৪ হইতে ১৭৮৯ গ্রীষ্টাকের ভিতবে বোষ্ধাই, 
মাদ্রাজ ও কপশিকাতার মধ্যে ডাক-চলাচল বাবস্থার অনেক 
উন্নতি সাধিত হয এবং ১৭৮৯ গ্রীষ্টাকে মস্থলিপট্রম 
হইতে বোঙ্গাই, মাগাজ ও কলিকাতার মধ্যে প্রথম 
নিয়মিত সাপ্াহিক ডাক চলাচলের ব্যবস্থা প্রবঠিত 
হয। 

১৮৩৭ খ্রীগা্ধ ডাকের নূতন আইন প্রবর্তিত হইপ। 

এই আইনে ক্কোম্পানিৰ অধীন সমপ্ত জাখগায় ডাক- 
বহনের একচেটিয়া কর্তত্ধ অপিঠ হুইপ সবকাখেব ভপরে 
ণব বেসরকাবি প্র্গানের ডাকবহন প্রায় বন্ধ করা 
ইল । ১৮৫৭ খাগাবে তিন জন সা লইয়া একি 
কণমশশ শিমু কৰা হর়। শহ কমিশনের রিপোর্ট 
'ন্যাষী ১৮৫৭ এ্রাগাঞধে হাক বিঙাগের থে "নন বাবস্থা 

প্রবতিত হইযাছিশ শাঠাহ ভারতের ব*মান গাকব্বস্থাব 
মুশ কাণামে। 

এই বংসর সব বন্দীর ডাক শিশাগ একট গুবনগ | 
পথক সমস্থারূপে শ্ীকূতি লাভ করিল বং একজন 
ডিবেক্টবু জেলাবেশের নবীনে উহা স্থাণন করা হইল। 
পোন্ট মামার জেনারেল 5ঈশেন প্রদেশে ডাক বিভাগের 

ক$1। ১৮৫৭ খাঞ্টাব্দের ১ অক্লোব্ন গ্ণম সবার শী 

ডাক ঠিকিঠ্রে প্রচশন হয। শুধু কজন অশ্রধাযী চি্তির 
মাঙ্খল নির্বারিত হইঈণ এব চিগি ডাকে দিবার পৃ? 
প্রবোজনীয় ডাক-টকি9 শাগাউবার আদেশ ঠইশ। ইহা 
না করিলে যতশ মাখপ কম তই 5 হাহার থিগ্ুণ গন্থব। 

স্থানে সাদা করা হই 5। 
উপরি-উপ্ত বসবে ভারতে খড ডাকঘর ছিল ২০১7 

এবং ছোট ডাকথব ৪৫১টি। ১৯১৭০-৩৫ খ্রীষ্টাঝের শেএ 
ভাগে শহবাঞ্চনে মো ডাকঘরের স'খ্যা দাডাইগাছিশ 
৯০৩৩টি এব" গ্রামাঞ্চলে ৮৭৮৬২টি , এই সময়ে মোট 
চিঠির বাক্স ছিপ ১৭৪ ৯৩৮টি , ইহার মধ শহরাঞ্চলে 
৪৪০৩২টি এব" গ্রামাঞ্চলে ১৩০৯০৬ি | এই ব্পর দর্শাটি 

ভ্রামামাণ ডাকঘর কঙ্গিকাতা, দিল্রী, মাত্রা, আমেদাবাদ, 
বোম্বাই এবং নাগপুরে কাজ করিয়াছে। 

দেশীয় রাজোর ডাকঘর গুলির সম্পর্কে দেখা যা ১৯০৭ 
গ্রীষ্টাব্ষের মধো ভারতে ৬৫২টি রাজোর ভিতরে ৬৩৫টি সর্ব- 
ভারতীয় ভাক-ব্যবস্থ। গ্রহণ করে। ভারত স্বাধীন হইবার 
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পূর্ব পর্যন্ত কতকগুলি রাজা তাগাদের নিজন্য ডাক-বাবস্থা 
বহাল রাখয়াছিপ। যে নকল পাজ্য ভারতের মহিত মুক 
হইয়াছে তাহাদের ডাকঘরগুলি সবভারনীয় ডাক 
বিভাগের অধীনে 'মসিয়াছে। 

ডাকঘরের প্রধান কাজ চিঠি 'এক জার়গ| হইতে অন্য 
জায়গায় বহন করা এবং প্রাপকের নিকট বিলি করা, কিন্তু 
কার্ধতঃ ইহার উপরে আরও অনেক কাজ প্রন হঈয়াছে। 
১৮৮৩ খ্রীষ্টাবে মাসিয়াছে টেলিগ্রাফের কাজ এবং ১৯১৪ 
গ্রীন্তান্দের ১ এপ্রিল একজন ডিরেক্টর জেনারেলের অধীনে 
ডাক বিভাগ ও টেপিগ্রাঞ্চ বিভাগ একত্রিত হইয়ছে। 
ডাক ৪ তাপ বিভাগের সহিত যুকু হইখাছে টেলিকোন 
এবং বেতারের কাধ ও। এই মকল ছাড়াও ডাকঘবেব 
আরও কতকগুলি কাজ করিতে হয়: যেমন-_ ডি, পি 
পার্সেল, মনি-অন্ডার, ইপ্ডিয়ান পোস্টাণ অভাব, সেভিংস 
ব্যাঙ্ক, মিয়া জাতীয় সঞ্চয় সার্টিখিকে6১ জীবণবীম। 
প্রভৃতি | 

চিঠি প্রাপকের নিকট দ্রুত পৌভাইযা দেওয়ার জন্য 
ডাক শিভাগ সর্বদা সচে্ট। বর্তমান কাপে এই কার্ধের 

সহায়ক হইয়াছে অনেক দ্রতগতিসম্পন্ন যান-বাহন ১ যেষণ 
--মআকাশ্যান) বেলগাডি মোটরগাডি এবং বাশ্পীয় 
পো প্রভৃতি ।  ১৯৬৪-৬৫ গ্রা্ান্দে ভারতে এয়াব মেপ' 
বাদে ৬৩৪১৬৯ কিলোমিটার পথে ডাক-চলাচল হইয়াছে; 
ইহার মো প্রায় ১৭৫৫ রেলগাড়িক্ে ২৭% মোটর- 
গ।ডিতে) ৫১৫ £ হরকবার সাহাযে এব" বাকি ২০ স্টিমার, 
নৌকা), ঘোডা, উট এবং একা প্রভৃতির সভায়তায় | 

'এয়ার মেলে ডাক-চলাচল করিয়াছে ৫৮৬৮৩ কিলো- 
মিটার । 

১৮৬০ গ্রাষ্টাব্দে চিঠি ইত্যাদি সর্টিং বা বাছাই করার 
কিছু কিছু খ্যবস্া ডাকখরে প্রথম আরস্ত হয়। ১৮৮৩ 

খ্রীক্টাবে এলাহাবাদ এপং কানপুৰের মধ্যে বেলগাভিতে এই 

কাজ আরস্ত হয়। এই 'ডাকগাডিকে বলা ইইত 'ট্র্যাভেশিং 
পোস্ট অফিস" , ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নাম হয বেলওচষ 

মেল সাভিস”, ক্ষেপে আর. এম, এস. | এখন বহু রেল 

গাড়ির পঠিত 'মেল শান? সংযুক্ত হইয়াছে । ভাকখ্রে 
ও রেলগাডিতে চিঠি সিং হওয়ার জন্য উহার চপাচল 
দ্রুততর হইয়াছে। 

গন্তবা ডভাকঘরে চিঠি পৌছাইলে বিশেষ ডাকপিয়ন 
দিয়া গ্রাপকের নিকট বিলি করার ব্যবস্থাকে বণ! হয় 

এক্সপ্রেস ডেপিভারি', ১৮৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাবে ইহ প্রবাতিত 

হয়। তখণ ইহার জন্য মাস্ুপ ছিল ছুই আনা । পরবে 
ইহ বন্ধ হইলেও ১৯৩০ খ্রীষ্টাবে পুনঃ প্রবতিত হয়। 

ভা ৩৮১ 

গাঁক 

পৃথিবী মধ ভারত সর্বপ্রথম চিঠি বহনের জন্য 
'আকাশ্যান খাবহার করিখাছে ) ইহা হইয়াছিল ১৯১১ 
খ্বীগ্াব্ধে 'এলাহাবা? এ নৈশি জ'শনের মধো। ১৯২১০ 

গ্াষ্টাঝে মাকাশয।নে প্রগম নিষ্মিত ডাক-চলচিল 'ারুস্ত 
হয় বোগ্বাই ও করাচির মধো। ১৯৪৭ গ্রা্টাবে ভারতের 
আভ্যঞররিক প্রথম শ্রেণীর ডাক অর্থাৎ পোস্টকার্ড, খাম 
ইতাদি বাত্রিকাপে আকাশখানে কতকগুলি জায়গা 
মধ্যে চপাচপ করে এবং পরব্গী বসবে এইলব ডাকের 
জন্য মাকাশমানের "ঠিরিক্ত মান্ুল রহিত করা হয়। 

বোম্বাই ৪ গ্রেট ব্রিছেনের মধো সাগ্থাহিক 'ডক- 
চলাচলের উদ্দেশে ১৮৬৭ এ্রহান্দে পেনিনম্বলার 2 
ওরিয়েন্টাল হিম নেভিগেশন কোম্পানিব মহিন ১২ 
বত্সবের জন্য চুক্কি সম্পাদিত হইয়াছিল। পরবণী বত্সরে 
আমেরিকার যুক্তপাষ্টের মহিত ডাঁক-বিনিময়ের বাবস্থা হয়। 
১৯২৯ খ্রীগ্ৰাঝে ভাত ও গ্রেট বিটেনের মধো আকাশ্যানে 

ডাক-যাশায়ানের ব্যবস্থা হয় এবং ১৯৩৭-৩৮ খ্রাষ্টান্দে সমস্ত 

প্রথম শ্রেণরব ডাক বিভিন্ন দেশে 'মাকাশমানে পাঠাহবার 

ব্যবস্থা হয়। শেষোক্ত হথবিধা পরে ডাকঘরের ন্যান্ 

জিনিসের জন্যও দেওয়া হয়। ১৮৭৬ গ্রীষ্টাবধেব জুলাই 
মাসে ভারুত শবশ্বডাকসতস্থার (ইউনিভার্গাল পোস্চাল 
ইউনিষণ ) সভা হয। এশিয়ার দেশসমূহের মধো ভারত 
সবগ্রথম ইহার সভা হয়। 

কোন? কারণে প্রাপকের নিকট চিঠি বিলি করা 
সম্ভব না হইপে বা প্রেরকের নিকট ফেরত পাঠানোও 
সম্ভব না হইলে উহা যায 'ছ্ডু লেঙার” বা অচল চিঠির 
অফিসে । ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অচল চিঠির অফিস প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই অধ্সে প্রাপকের নিকট সঙ্ব না হইলে 
প্রেরকে নিকা অচল চিঠি ইত্যাদি প্রেরণ কবার চেষ্টা 
করা হইয়। 

বিভিন্ন মূলোর সবশারতীয় ডাকটিকিটের প্রচলন হয় 
১৮৫৪ শ্রীষ্টাব্ধে। এগুলির উপবে ছাপা হয় ছিতিয়া, 
(11019) কথাটি । এই বৎসর জনসাধারণ অর্ধ আনা 
ডাক্টিকিটে একটি চিঠি কাবতের এক প্রান্ত হইতে অপর 
গ্রাপ্থে পাগাইতে প্রথম স্রযোগ লাভ কবিপ। ১৮৫৫ 

হষ্টতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পধন্ত ডাকটিকিটে 'ঈন্ট ইতিয়া 
পেস্টেজ' এই কথাগ্ুপি ছাপা থাকিত। কেবল ১৮৬৬ 
্ীগ্তাব্ধের ছুয-আনা টাকটে শুধু 'পোঞ্টেজ" কথাটি ছিল। 
১৮৮২ শ্রীপ্রার্দ হইতে হপ্রিয়া পোস্টেজ' কথা ছুহাটর 
প্রচলন আবস্ত হয়-_- ইহা এখনও চলিতেছে । ১৮৯৮ 

খষ্টাৰধে এক পয়সার ডাকটিকিট প্রথম প্রচলিত হয়। 
১৯০৯ গ্রীষ্টা তইতে টেলিগ্রামের জন্স পৃথক টেলিগ্রাফ- 
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টিকিটের প্রচলন ধন্ধ হইয়! ভাকটিকিটই টেপিগ্রামের জন্য 
বাবহৃত হইতেছে। 

১৯২৭ ্রীষ্টান্বে ২, ৩, ৪, ৬) ৮ ও ১২ আনা মূলোর 
ডাকটিকিট “এয়ার মেশ'-এর জন্য গুচলন হয়। কমন্- 
ওয়েল্থ দেশগুপণির মধো ভারত সবগ্রথম এইকপ বিশেষ 
ধরনের টিকিট “এয়ার মেপ'-এবর জন্য গ্রককাশত করিল। 

১৯৪৭ গ্রীষ্টান্দে তারত ম্বাধীন হইবার পরে ডাক- 
টিকিটের নকশ] ও বুঙ-এব পরিবতন হইয়াছে এবং বিশেষ 
বিশেষ ঘটনা ও প্রসিদ্ধ ভাবতীষগণের স্মতিরক্ষাণ জন 
তাহাদের চিত্রমহ বু রকমের ডাকটিকিট প্রচলিত 
হইয়াছে । আমাদের ছেশে পোষ্চকাডের প্রথম প্রচশন 

হয় ১৮৭৭ শ্রীষ্টান্দে। উহার মূলা ছিল এক পয়সা । 
বাকে ও কাধে ঝুপাইয়। পাপেল বহন করা হইত, 

তক্জন্য ইহাকে বলা হত “ভাঙ্গি। ১৮৩৭ আটার 
আইন অন্ুশাবে জনসাধারণ পুল্ন্দা বা তার" চিঠি ভাঙ্গি- 
ডাকে প্রেরণের 'মন্রষতি পায় - ইহার মাসল নিধাঠিত 

হইত €ছ্ন ও দৃরত্থের উপরে । ১৮৭১ আষ্টানে কেবল 
গুজনের উপবে ম্বান্থল আদাষের বাবস্থা ইহয়। 

উনবিংশ শনাবীর শেষ দশকে ভারভ আম্বর্জাতক 
পার্সেল পোস্ট ইটনিযনে যোগ দেওয়ার ফলে পৃথিবীর 
যে কোনও দেশের সহিত পার্সেল-চপাচলের সুবিধা হয়। 

১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভি. পি পার্সেল অর্থাৎ “ভালু 
পেযষেবপ পাপেশ' প্রচলিত হয। ইহাতে বিক্রেতা 
ডাকঘরের মারফৎ অন্বান্্র পণা পাঠাইয়া ইহার আাধামে 
তাহার পণোর মুলা পাইতে পারেশ। ১৮৮৪ আগার 

১ ভাম্য়াবি ইইতে মনি-অঙারের কাজ সবকারি ট্রেজারি 
হইতে ডাক্ঘরে প্রপন্ত হয় এবং এ একই শারিখে 
বিদেশে মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইবার বাবস্থা ৪ হয়| 

অল্প টাকা মনি-অঙাবের পরিবর্তে 'ইগিয়ান পোস্টাল 
অর্ডারে পাঠাইবার বাবস্থা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্ষের ১ এপ্রিল 
হইতে প্রবতিত হয় । ইহা তাকঘরের একপ্রকার চেকের 
মত এবং চেকের মত ক্রিস করিরা দেওয়া যায়। ইহা 
বেশ জনপ্রিষ হইয়াছে । 

কলিকাতা, বোগ্বাই ও মাদ্রাজ এই ঠিনটি প্রেসিডেন্সি 
শহর ছাড়া বহুজায়গার ১৮৮২ খ্রীষ্টাবে 'দাকথরে সেভিং 
বাঙ্কে কাজ প্রথম আরস্ত হয়। বঙমানে ডাকখরে 
কয়েক বকমেব মেয়াদী আমানতে টাকা রাখার এবং 
জীবনখীমার্ ব্যবস্থ| আছে। 

দ্র নরেন্দ্রণাথ রায়, ডাকের কাহিনী, বিশ্ববিগ্ভাসংগ্রহ 
১১৪, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গান্ধ ১219-00-01) 38091, 
700৮1 20থহ 91521%; ৭1846104410 ঠা) 

ডাকটিকিট 
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যোগীম্ত্রনাথ চৌধুরী 

ডাকটিকিট ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ৬ মে ইংপ্যাণ্ডের তদানীস্তন 
পোস্টমাস্টার জেনাবেন স্যর রোনাল্ড হিল জগতে প্রথম 
১ পেনি ও ২ পেন্স মুশোর ডাকটিকিট প্রস্তত কাবয়া 
ডাকখবে বিএয়াথে বাহির কৰেন। পৃথিবীর এই প্রথম 
ডাকটিকিট 'পেনি ব্রাক? ও টা'পেন্স বু নামে প্রার্িদ্ধ। 

প্রথম প্রচলিত ডাকটিকিট কাঠি দিয়া কাটিয়া বাবহাৰ 
করিতে হত । ১৮৫৩ খ্রীগাঙে হ'লাণ্ডের মখাব্দ মার্ডার 
টিকিটের মার পাশে ছিদ্র করিবার যখ আবিষ্কার করেন । 
তদণধি পৃথিবীর কপ দেশের ডাকটাকটে এহ প্রকাণ 
ছিদ্র করা হয। টিকি০ জাল করিবার শি্ম্বকপ প্রত্যেক 

'ডাকটিকিটের ভিত্বে জলগাপ দিবার জন্বা বিশেষভাবে 
প্রন্বত কাগছেব বাহার প্রথম হতে কবা হতত্ছছে। 

ঈস্ট হামা কোম্পাশিব আমলে ১৮৫৩ খ্রীষ্টান 
ডাকাবঙাগ প্রথম সবভালাশীয ডাকটি/কগ্ৰ গ্রচপন 
কবেন। ভারতের প্রথম ডাকটিকিট কলিকাতার তদানীন্তন 

সাভেযণ জেনারেল মেজর থুশিয়াণ লিখো গাফি পঞ্চ ঠিঠে 
প্রশ্বত করেন। প্রথম দিকে ভারগীর় 'াকটিকিতের 

চারি পার্থে সারিবদ্ধ ছিদ্ব ছিপ ণা এবং টিকিটের পশ্চাতে 
আঠা দেওয়া হইত না। উত্তরকালে ভারঠের ডাক" 
টিকিটে ছিদ্র এবং আমার বাবস্থা ক্কবিযা টিকিট ব্যখহাবের 
উপায় সহজ করা হয়। বহমানে ভারত এখং অন্যান্য 

দেশের ডাকটিকিট ফোটোগ্রাছুর পদ্ধতিতে ছাপা 
হহুতেছে। ভারতে নাসিক শহরে 'হিপ্ডিয়া সিকিউাপটি 
প্রেস পামক একটি বিরা৮ প্রতিষ্ঠানে সরকারি ভন্বাবধাণে 
ডাকটিকিট ৪ কারেন্সি শোট ছাপা হয়। 

ডাকটিক্ট-স"গ্রহ বত্তমানে একটি বহ্ু-প্রচপিত শখ; 
ইংরেজীতে হহাকে “ফিপাটেপি' বলা হয়। নানা দেশের 
পুরাতন এবং নৃতশ, ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত ডাকটিকি, 
কোটিপতি হইতে বাধকেরা পর্বস্ত আগ্রহ-নহকাৰে সংগ্রহ 
করে এবং আল্বামে বক্ষ কৰে। পুরাতন ডাকটিকিট, 
বিশেষত গত শতকেখ ডাকটিকিট বর্তমানে ছুশ্প্রাপ্য এব 
বিশেষ মুপ্যবান। 

ডাকটিকিটে প্রর্থমতঃ দেশের রাজা বা গ্রেসিডেণ্টের 

৬২ 



ডাকিনী 

গ্রতিক্তি ছাপা হুইত। পরে দেশসমুহের নিসর্গ দু , 
এঁতিহাদিক স্বাপত্যের দৃশ্য ; দেশের প্রমিদ্ধ সা্িত্যিক, 
ঠবজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি ও নেতাগণের ছবি, দেশজ 
জীবজন্ত, ফুল, ফল ইত্যাদির ছবি মুদ্রিত হইতে থাকে । 
সহজে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এই পন্থা সবদেশের 
ডাক বিভাগ কর্তৃক অন্তশ্থত হইতেছে । "ডাক! দ্র। 

দ্ধ ১7165 01)11105, ৩৫010 02011606178 12৬ 
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তারাদ।স বাক্চী 

ডাকিনী ডাক শব্ের স্ত্রীপিঙ্গ | "ডাক" মানে মন্থসিগ্ধ 
গুণী পুরুষ, বিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তি । “ডাকার্ণব গ্রন্থ নামে 
এবং াকেব (বা ডাকপুক্কষের ) বচন? ছড়া] নাষে এই 

শন্দের গ্রাচীন অর্থ বহিয়া গিয়াছে । ডাক শবটি 'ডস্ক? 
রূপেও পাওয়া যায়। চৈওন্কাভাগধতে সাপের বোজাকে 
সপক্ষত উক্ক' বলা ইইধাচে | ডাক শব এখন "অপ্রচলিত 
বে ডাকিনী শব্দ ( তদ্চব “ডাইনী? ) খঙ্গসিদ্ধ দর্টিবিষ বুদ্ধ! 
গুণিনীর অর্থে খনও্ড প্রচলিত আছে । বৌঞ্চ ৭ ত্রাঙ্গণা 

তিন্ুশান্রে ডাকিনী শর্ডিদেবীর এক বিশিষ্ট যোগিনী 
সহচরী। ইহার নঙ্ষে আছেন হাকিনী, শাকিনী, রাকিনী ও 
লাকিনী। “হাকিণী' ডাক-শব্ধযাত্র মনে করিয়] ডাকিনীও 
সাদৃশ্টে গডা হইতে পারে। শোকিনী'র রূপান্তর 'শঙ্ঘিনী? 
শক ধাত হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। “রাকিনী4 
পরিচিত বূপ “বঙ্কিনী? অথাৎ চামুগ্তা ( “রঙ্ক' মানে ক্ষুধার 
দির )। এখন ডাকিণী যেমন ডাইনী হইয়াছে, শাকিনী 
তেমনই হইয়াছে 'শাকচুমি'। ছুই বিশেষ করিয়া শিশুর 
অরি&&। 'ডাকিনী শাকিণী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে ভবে 
নাম থুইল নিমাই? ( চৈঙ্নাচরিভামুত )। বৌদ্ধতম্্ে ডাক 
ও ডাকিনী সাধারণ অর্থে যক্ষ-পাক্ষল-ভৃ--প্রেত-পিশাচ- 
কুক্মাণ্ড-অপন্মার ইত্যাদি অপদেবতার সঙ্গে উল্লিখিত 
আছে। বিশেষ অর্থ পাই 'বজ-ডাকিনী? শন । 

দ্র গায়কবাড় ওরিয়েন্টাল মিবিজ, সাধনমালা। 

হকুমব সেন 

ডাগর এপ দ্র 

ডান, জন ( ১৫*২-১৬৩১ থ্রী )খাতনামা ইংরেজ কৰি। 
পরিবারের অন্থান্তদ্দের যত ডানও প্রথম জীবনে গোড। 

ডান, জন 

কাথপিক ছিলেন, পরে প্রটেস্টাণ্ট-মতাবলম্বী হন। 
অক্াফোর্ড ও কেম্ত্রিঙ্গে শিক্ষালাভের পর তিনি আইন 
অধায়ন করেন। আর্ত অক এসেক্সের সঙ্গে তিনি ১৫৯৩ 

ত্ী্টাব্খে কাদিস্-অভিযানে "অংশ লইয়াছিশেন। ডান 
লঙ$ কীপা4 নার টমাস এজার্টনের সচিব নিধুক হন ১ কিন্তু 
মনিবের নিকট-আম্বীয়া আন মোরকে গোপনে বিবাহ 
করায় তাহার চাকুরি যায়। দ্বঃখ্-দানিদ্রাভোগের পর 
তিনি ১৬১৫ গ্রীষ্টাঝে ধর্মযাজকের পদ গ্রহণ করেন এব, 
গ্রীক ও হিত্র ভাষা শিক্ষা কবেন। ১৬১১ হ্রীষ্টাব হইতে 
মহাকাল পর্ন্ত তিনি সেন্ট পল্স গিঞার ড"নপদ্দে 
অধিষ্ঠিত ছিপেন। এপিজাবেথ রবির স্তিতে রচিভ 
দুইটি শোকগাথা ( ম্যানিভার্মারিজ ) ছাড়া প্রায় সমস্ত 
পদ্য ও গছ রচনা তাহার মুতার পর প্রকান্দিত হয়। 
ডাইডেন ও পরে জনন ডানের কাব।কে গযেটান্িজিকাপ, 

নামে অর্িহিত কবেন। তাহার কাবো আবেগ, 

বাক্চাড়িয ধা 'উইচ”, প্লেষ, গল্ভতা এ কখাবীশ্রি সহিত 

উচ্চ ভাব, বৈদগ্ধা, মননধুল যুণ্রি ৪ দাশনিকতার যে 
অদ্ভুত সময় দেখা যা উহাই “মেটাফিজিকাাল? কাব্য- 
ধারার বৈশ্ষ্টা। তংকালে প্রচলিভ পেকাকীয় পদ- 
লাশিতোর পরিবর্তে ডানের কাব্য এক ধবনেবু অযলগণ 
দুরহতা লক্ষা করা যায়। ডান নিজেই লিখিয়াছেন, 
“কুহকিণী মাইরেনদ্রে মত মনোয়োহন গান আনম গাই 
না, আমার সম্গাত কর্কশ ।৮ ছাহার ৫৫টি কবিতার সমষ্ট 
'স"স্ আও সনেটুল'-এ বিশ্বান-অবিশ্বাস, প্রেম-অপ্রেম, 
তোধণ তাচ্ভিলা, কৌতুহপ-ইদাশীন্য এবং প্রাষ্টায় জীবনবেদ 
ও পেগান ভোগবাদের অন্তুঠ সহ-অবস্থান দেখা যায়। 
“কন্মিট' নামক অলংকার (যেমন প্রেমিক এ প্রেমিকাকে 
কম্পাসের ছুই কাটার সহিত প্রসারিত ভুলনা এবং নাটকীয় 
ক্ষিপ্ত 9 অস্থিবতা ভানের 'মোবাফি্জকা!শল? কাবোর 
বৈশিষ্টা। তাহার "সম্পূর্ণ দীর্ঘ কাবা, 'প্রোগ্রেস অফ 
দি সোল" জন্মাঞ্ঠরুবাদ-অবলম্বনে বচিত। গছো পেখা 
ভাভার ধর্মীয় ভাষশগুলিও অনবদ্য । প্রেম ও ক্লেষমূলক 
কবিতার তুলনায় তঙগ্রণীত ধর্মমূসক কবিতার সংখা! 
অনেক কম। দুইটি উৎপর্গ-কবিতা বাদ দিপে ডানের 
পৃ” সনেটের (হোলি সনেট্ুস ) সখ্যা ২১৭ শ্রমতী 
হাবার্টকে উৎসগীরু-ন্ঠ সনেটটি শেক্সপীয়বীয় বীতিতে লেখা, 
বাকি সবগুলি পেত্রাকীয়। বিংশ শতকে এপিয়ট-প্রমুখ 
আধুনিক কবি নিজেদের ডানে অনুব্তী বা “নব্য 
যেটাফিজিকাল? বলিয়া! ঘোষণা করেন । বস্তুতঃ আণুনিক 
কাবা-আন্দোলনে ডান সমধিক গুরুত্ব লাভ করিষাছেন। 
বাংলা সাহিভোব নামাবলীতেও রবীন্ঈনাথ ডানের নাম 

৬৪৩ 



ডাফ, আগেক্জাগ্ডাও 

চিরকালের জগ্য মুদ্রিত কখিয়া দিয়াছেন ( পবীন্দ্রনাথ- 
প্রণীত 'শেষের কবিতা? দ্র) 

দ্ধ 12 0০0১৪৩, 216 1702 274 1,025 0 10171 

[700%/16, [,011002, 1899 $ নু, ]. 0. 31010155017, 116 

[06115 ০017011) 10011776, 05091, 1912; তে 3.০ 

31101501, 11621019510] 19155 & 1206115 2] 02 

770 0০070119, 0৯:00:14, 1921 7 095 01196 

৬০16০6৫ 1555695, [1,070010, 1932 ; 001) ি৩11)616, 

1507 15100011) 51021 70615, 09011711060, 19347, 2২. 

[7 1367217000,1116 0071191666 1১065 0] 0012 19016, 

001710960, 1942: ]. 1). 10191110920, 11৮2 1১10170101। 

01 ৬/%, 1,02001), 199] 5 76152 (01017611176 

1917716 706115, 08614, 1952 37 05919051172 

90778521770 50107764507 10107% 1)0116, 1,010001, 

1956 17615) 07142031116 11660189510] 70৫১, 

[.01060010, 19১7. 
"* নাগ চণবে 

ডাফ, আলেক্জাগার (১৮০৬ ৭৮ শ্রা) স্কটগ্যান্ীয 
্রীষ্টান ধর্মপচারক ও শিক্ষাব্রতী। সেপ্ড আজ বিশ্ব- 
বিদ্চালথ হইতে ডাক খ্রাষ্টীয় ধ্শান্ে উব্লীণ হন এব, 
জেনারেল আসেমূরি অফ দি চাচ অক ক্ষটলাগের 
উপরোধে ভারতে তাহাদের প্রথম মিশনাপ্রিব পদ গ্রহণ 
করিয়া ১৮৩০ খ্রীষ্টাঝের মে মাসে কলিকাায় পদাপনণ 
করেন। এ বৎসর ১৩ জুলাউ তাবিখে বাছা ামমোহন 
রায়ের আন্ুকুল্যে ধিবিঙ্গি কমল বর লাষাৰ চিংপুখ 
রোডে অবস্থিত বাড়িতে ডাফ একটি ই*বেজী অট্বতনিক 
বিদ্যালয পত্তন করেন। এখানে বাইবেপ পাঠ আবশিক 
কা হয়। ইঞার কলেজ বিতাগ দ্রুত গ্রলারলাভ করে 
এবং ইহা জেনাবেল 'ম্যাসেম্রিজ ইনস্রিটিউশন ( বশ্মান 
স্কটিশ চাচ কলেজ ) নামে শাখ্যাত হম়। ভারতে ইণরেজা 
শিক্ষা ও পাশ্চান্ত জ্ঞানবিজ্ঞান-শিক্ষাপ বিস্তার, শ্রীষ্টধম- 
প্রচার এবং ভারতীয়গণকে খ্রাষ্ঘধর্ষে দ্ীক্ষাদান, এই ঠিনটি 
ছিল ডাক-এর উদ্দেশ্য । ঠাহাব দ্বারা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় গ্রষ্টধ্মে দীঞ্গিত হন । 

১৮৩৪-৪০ গ্রীষ্টাককাল ডাক বিলতে অতিবাহিত 

করেন। এ সময়ে হিন্দু ধর্ম ৪ হিন্দু সমান স্ব্ধে ঠিনি বু 
বিতর্কমুলক বক্তৃতা দেন। এইগুপি গিয়া আআ ইশিয়া 
মিশন্স' গ্রন্থে প্রকাশিত হয় (১৮৪০ খ্রী)। ডাশ-এপ্র 
হিন্দু ধর্মব্যাধ্যার খণনার্ে দেবেন্দ্রনাথ গাকুব 'বেদাস্টিক 
ডক্ট্রিনস ভিগ্িকেটেড। গ্রন্থটি লেখেন (১৮৪? গ্রা)। ডাফ 
পর্ভ উইপিয়াম বেটিহ্কের “ম্যাংপিসিন্ট' (ইতরেজী-পঙ্থী ) 

ডাক, আলেক্জাপ্ডার 

শিক্ষানীতির প্রবল অন্তপ্নাগী ছিপেন। পঙ অকল্যাণ 
£ওরিযেপ্টালিস্ট" ( প্রাচাপন্থী )-দের সহিত আপসের চেষ্ট! 
কবিলে তাহার প্রাতাদে ডাফ অক্ল্যাও্্কে অনেকগুলি 
পত্র লেখেন। এইপুপি “ক্রিশ্চিয়ান অবজ্বাবৃভার? কাগজে 
প্রকাশিত হয় (১০৪১ খ্রী)। ডাফ এই পত্রিকার একজন 
পরিচাপক ও পেখক ছিলেন। 

স্বট্শ্য।ণ্ডে গ্রীষ্টানমগ্ডশীর মধ্যে বিভেদ (১৮৪৩ গ্রী) 
উপস্থিত হছইশে এক অংশ ফ্রি চাচ অফ ক্বটপ্যাণ্ড গঠন 
কণ্ন। ভাষ এইট শাখাছুক্ত হইয়া তাহার পূর্তণ 
বিছ্যাপযের সহি* সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন এব" ১৮৪৩ 
্রীষ্টাবধে কলিকাতা “ফ্রি চার্চ ইন্পিটিউশন' (পরে ডাফ 
কণেজ নামে অভিঠি এ) শমক এক অবৈতনিক বিচ্যাপয় 
স্থাপন করেশ। কপিকাঙার বাহিরে ডাক কয়েকটি 
বিদ্যাপয়ের প্রো করিধাছিলেন ( ঢাকি--১৮৩২ খ্তী, 
বাশবেডিযা - ১৮৪৮ খরা )। 

১৮৪৫ ইউ ১৮৪৯ শ্বাঙঈগাধ পণন্ত ডাক ক্যাল্কাগ 
বিডিউ' পবিকার কাবতার পহশ করহেশে। এই পাহিবাশ 
তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখিষাছিলেশ | ১৮৫০ ৫৪ বলব 
চতষ্টয় ভা! বিলাতে ৪ মানেবিকাধ কাটান । হনিশাসিটি 
অধ নিউ ইমর্ক তাহাকে এল খল ডি, এব এব ডিন 
বিশ্ববিছণাশষ ভীাহাকে ডি. ডি, পাবি দন ১৮৫৪ 
গ্রাঠ'বেব বিথ্।৮ অিট্ুকেশন তেস্প)৮ একের শিক্ষাবিষয়ক 
প্রস্তাবে শাখা যথেষ্ প্রতাবি 5 হয। কপশিকাতা বিশ 
বিদ্াপয়েল গুণ্ষ্ঠাবশি (১৮৫৭ খ্বী) ডাক অগ্বাচ্ম সদন 
বপে ইহাব কাধক বাপের মহিন খনিচশাবে মুগ্ধ ছিপেন। 
ভাবভতাগের (১৮৬৩ প্রা) পাক্ষকালে টিশি হহার ভাতপ- 

চানসেলার হইতে মগকছ হহযাচিলেন কিন এই প€ 
গ্রহণ করেন নাই । ১৮৫৯ ইহতে ১৮৬৩ খ্রা্টাধ পধণ্ধ তিনি 

বেখুন ধোসাইটির শঙাপা্ছ হিপেন। মঅহাবিপোহকাণে 
(১৮৫৭ গ্রা) ডা ইহাপ কারণ ও ফপাণ সপন্পকে বিলাঠেখ 
পরর-পর্িিকায় চিঠিপন্ধ প্রকাশিত করেন। অযোধ্য। 
প্রদেশের পুনর্গগনকরে পঙ ক্যানি' ডাকের পরামশ গ্রহণ 
কবেন এব' দক্ষিণ রঞ্কন মুখোপাধারকে অযোধায় পাঠান। 
নীল-আন্দোলনের সময় ডা প্রজাঞুলের পক্ষে দাড়ান। 

দ্র মন্মধনাথ ঘোষ, রাজা দক্ষিশারঞজজন মুখোপাধ্যায়, 
কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ ঃ যোগেশচন্্র বাগপ, কপিকাতা? 
সংস্কৃতি কেন্দ্র, কপিকাতা, ১০৫৯ বঙ্গাক ১ যোগেখচন্জ 
বাগপ, বেখুন সোসাইটি, কণিকাতা, ১৯৬১ ১ 0৫01০ 
91010), 116 1116 ০01 4416১277001 101610৬০919 171), 
₹,01001), 1879. 

যোগশচন্্র বগা! 
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ডাফরিন, পর্ড 

ডাফরিন, লর্ড (১৮২৬-১৯০২ গ্রী) আইরিশ লর্ড প্রাইস 

ব্লাক্উডের পুত্র ফ্রেডরিক টেম্পপ হ্যামিণ্টন-টেম্প প- 
ব্্যা্উভ ১৮২৬ খ্রাষ্ঠাবজে ধোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। 
১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মুভার পর শিনি ব্যারন ডাঙ্রিন 
হন। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় তিনি যথাক্রমে ভারতের আগ্ার- 
সেক্রেটাপি (১৮৬৪-৬৬ খরা), সমব বিভাগের আগার- 
সেক্রেটারি (১৮৬৬ স্ত্রী) এবং ক্যাবিনেটের খাহিরে মন্্ী 

( ১৮৬৮-৭২ গ্রা) ছিলেন। ভহাগ পর তিনি ছিলেন 
ক্যানাঙার গভনব-জেনাণেল (১৮৭২-৭৮ খরা), সেন্ট 

পিটার্পবাগে রাঙ্জদুত (১৮৭৯-৮১ খ), কন্স্তান্তিনোপলে 
রাজদ্ুত (১৮৮১ থ্রী) এব কায়বোয় ব্রিটিশ কমিশনার 
(১৮৮২-৮৩ গ্রী)। ১৮৭১ খ্রীষ্ঠা্ধে তিনি আর্ল অফ ডাফবিন 
হুইয়াছিপেন। ১৮৮৪ গ্রীষ্টান্দে শর্ রিপনের পব ডাফপিণ 
ভাবের ভাইসরয় হন। এ সময়ে আফ্গান-সীম।স্তে 
পাশিখার প্রসারণীলত। ল্টয়া ব্রিটিশ সরকার ৪ রাশিয়ার 
মধো গুকতগ বিবাদ চপিতেছিল এবং পঞ্চধেহ, ঘটনাপ 
(১০৮৫ খ্বী) ফপে অবস্থা চরমে পৌছায় । ডাফরিন আফ- 

গাশিজ্গানের আমীব আবছুর বহমানকে বাওয়ালপিগ্ডির 
দববানে অভার্থনা করেশ |  অবশ্ে একটি মুকু ইকগ-কশ 
কমিশন কতক আদফ্গানিষ্গানের উত্তব-পশ্চিম সীমা পির্বারিত 
হগয়াষ উক্ষ-বশ সম্পকের উন্নতি ঘটে । ইভার পব ১৮৮৬ 
গ্রগ্তান্দে তশীয় এখযুদে ই বেজগণ হেট উন্র ব্রদ্ধ দখল 
করেন গু ব্রদ্গেব বাজ! থিব ভারতের রহ্রগিরিতে নিবাশিত 
হণ। ডাসধিনের শাসনকালে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাকে তাবে সম্রাগী 
ভিক্টোবিযাব স্বণ জুবিলী উৎসব অন্ুষ্রিত হয। ১৮৮৫ ইগ্াঝে 
বোম্বাই-এ 'ভারতেব্ জাতীম কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন 

হয। গথমে ডাষবিন ইহার প্রতি সহাঠভুকিসম্পন্ন ছিলেন 5 
১৮৮৬খ্রীষ্টাবে কাগ্রেম মভাদের কলিকাতার বাগানবাণডিতে 
একটি প্রা "ভোজে নিমন্তণ কণেন। কিন্তু পরে ঠাহার এ হ- 
পরিখঙন হয় ও কমত্শাগেব পর খিলাতযানাব প্রাক্কালে 
মেট আগুজ ঠোদে [নি ক গ্রেসের কর্মপন্থাসর্ষে 
অণাশ্থা জ্ঞাপন করেন। ১৮৮৮ শ্রষ্টান্ষো৩নি ভাবত ত্যাগ 
করেন। বিলাতে প্রত্যাগঘনেন পব তিনি মাকুহিস অথ 
ডাফবিন আগ আভা ইন। ইহার পর তিশি যথাক্রমে 
রোমে (১৮৮৮ শ্রী) এবং পাবীতে (১৮৯২ শ্রী) রাজদুহ 
নিযুক্ত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টা্ধে তাহার মৃত্া হয়। 

দ্ধ নন. 17. 020011, ০1.,7106 0970171065 1315109 

01 17010, 591. ভ1, 0017011106৬, 1939 8 চি, £ে 

1810170017, ০4., 1.6 1717500) &০ 06106 0 0% 
1740101) 13201916, ৬০1. 1, 13010177৮, 1903. 

বিচ্যবৃঞ পত্ত 

ডাধ্টইন, চাল 

ডাম্পিং 

ডায়াজেনেসিস জলে নীচে পুরে স্তরে পপপ সঞ্ি 
হইবার পরে তাহার মধো মে সকল পরিবঙনের ফলে উভ] 
কঠিন শিলায় পথিণ 5 হয়, তাহাকে ডাঘাজেনেসিম আখ্যা 
(েএয] হইয়া থাকে । এঠছিল্ন উচ্চ চাপ বা চাপের 
বশেও শিপাব যথেষ্ট ৰপান্ছুর ঘটিতে পাবে কিন্ধ তাহাকে 
এ আখ্া। দেওয়া হয় না। ভাযাজেনেসিসের কয়েকটি 
প্রকাপুভেদ বা দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়া হহল। 

স্তরীছুত পললের মধো জলহলে ক্ষুত্র ক্ষু্র ভীবাথু 
থাকে । পণপেখ আদি উপাদানের কশাঞ্চলি বা দানার 
মধো এই সকপ জীব টপ রাসায়নিক ক্রিয়া করিয়া চলে। 
ফলে দানাগুশির মহ্ধা নৃত্ন বঙ্ধণ নিসিত হইতে পাবে। 
উপরদ্থ পললের সহি » ম'পুঝ্ণ জলে পানাবিধ পদার্থ ছবী ছা 
বা কলয়ডীয় অবস্থায় মিশির থাকে । এই সকণ পদার্থ 
পললের দানাগুলিকে আশ্রয় কিয়া, অথবা গহ দানার 
মধো ঘবস্থিত শন স্থানে স্থত*ভাবে মৃত (সলিডিশাষেড ) 

হইয়া পললেব খপগ্ুলিকে ৮০ বন্ধনে হাধিযা ফেলে। 
কখনও কখনও জগে জবীই৩ পদার্থ এবং পললেরু 
উপাদানের মধো রাসায়নিক ক্রিষা ঘটি) অমগ্র শ্িশাব 
বণ, সপ, গ্রথন বা বন্ধন করিধা গড়িয়া তভোপে। 
'শিল। দ্র। 

ত্র ৬৬৮. 7.7101)110160], 1১717119165 ০07 ৩৫৫11170171৫- 

(701, 15 0401, 1950, 

শুণীতি এ 

স্পা পি 

৬ ২৪৬৭ 

স2)ময় সুংন পাব্যধয 

ভায়াবিটিস মপুমেহ এ 

ভায়াকি মন্টেঞ্চেম্সধোড সাস্কাব এ 

ডার্উইন, চলস (১৮০৯ ৮২ শ্রী) ইংরেজ নিসগবিদ্ 
ও দাশনিক। জীবনেব রহস্তসম্পরকে তাহার বিশ্লেষণ 
হট্িণ মুশ নিষমকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখাল অগ্ুভ্কি করিতে 
সাহায্য করিয়াছে । পিতামহ বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও লেখক 
এবসমাস ডাব্উইনের প্রভাবেব ফলে গ্রকত্সন্বদ্ধে তাহার 
গঙীর আগ্রহের সঞ্চার হয। বগলা নামক একটি 
ভ্রখ।মাণ জাহাজে অবৈশণিক নিসগাবদ্কপে ১৮৩১ 
গ্ীষ্টাৰ হইছে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পযন্থ দঙ্গিণ আমেবিকার 
নিকওবতী গালাপাগস পতি নাপা আঞ্যগিবি সলাত 
হীপপুণ্জে পরিশ্রমণ কৰ্রিযা চাস ডাব্হন এক দু্ণত 
অভিিদ্ঞত1! অঞ্শ করেনণ। ম্বদেশে প্রশাবতনের পর 

আব ৪ ২০ বংসর পঠন পাঠন, মনন ও ধ্রিটিশ মিউজিয়ামে 
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ডারউইন, চাল 

বু জীবাশ্ ( ফসিল ) পবীক্ষার পর তিনি অভিব্যক্তিবাদ 
(থিপুরি অফ ইভলিউশন ) নামে এক মতবাদ প্রচার 
করেন। তাহার মতে, জগতে প্রতোক স্থানের প্রাণী বা 
উদ্ধিদদ অভিযোজনের ফলে স্থানোপযোগী বৈশিষ্টোর 
অধিকারী হয়। বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া 
বিবিধ প্রজাতিব উৎপত্তি হয়। শ্বান ও খাছ্যের জন্য 
বিভিপ্ন প্রজাতির মধ্যে প্রতিনিয়ত নিষ্ম এক সংগ্রাম 
অনুষ্ঠিত হয়, এই জীবন-সংগ্রমেব অন্য নাম প্রারকতিক 
নিরাচন (ভ্তাচরল সিলেবশ্ন)। সেই সংগ্রামে যোগ্যতমের 
জয় ও অযোগোব পতন হয়) অর্থাৎ অভিযোজন ক্ষমতার 

গুণ বা দোষের উপর কোনও প্রজাতির অস্থিত্ব খা বিলুপ্তি 
নিউর কবে। 

ডাব্উইনের উপরি-উক্ত 'অভিব্যঝিধাদ ওযালেশ নামক 
অপর এক ইংরেজ নিসগবির্দের সহিত যুগ্ম নামে ১৮৫৮ 
খ্ীষ্টাকে লগ্ডনের লিনিযাপ সোসাইটির পত্রিকাষ প্রথম 
প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টার্সে ডাব্টইন তাহার বিখাত 
পুক্তক “দি অধিদিন অক বম্পাসজ' প্রকাশ করিয়া এই 
মচবাদের বিশদ বাথ দেন । পকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই 
মতবাদ ই ওরোপে সেদিন নান। বাদ-£6*বাদের হই করে 
এব" জনমাণসে শাহাব স্বাণ পাইতে অনেক সময পাগিষ। 
যায়। আজ্র ডাব্উইনের মতবাদ অনেক পরিধর্তি হইয! 
এবং বশিষ্ঠতর আকার ধারণ করিষা নব্য ডাব্টইনঝদ 
রূপে গৃহীত হইথাছে। 

ডাবউহণ বান্িগত জীবনে নব ৪ অমায়িক ছিলেন। 
আজীবপ তিনি প্রক্কতির আরাধনা করেন। ঠ্রাহার রচিত 
পুস্তকগুপির মতধা 'অভিবাক্তিবাদ-সম্পকিত বই গুলি 
সমধিক খ্যাত। ডাব্টইনের বিরুচি হন্টনেখযোগা পুস্তক, 
“দি অরিজিন অফ ম্পাষভ্ী' (১৮৫৭ খ্রী)) 'ফার্টি- 
লাইজেশন অফ অকিডষ? (১৮৬৭ শ্রী )) ভেবিষেশণ 

রস 

ব'ধিক চ'ধের জমির 

ডাল 

অফ প্লান্ট স আও আনিম্যাল্স আফটার ডোমেহিকেশন' 
(১৮১৭ খ্রী), 'ডিসেন্ট অঞ্ মান" (১৮৭১ শ্রী) এবং 
'ফর্যেশন অফ ভেজিটেবল মোল্ড থ.দ্দি আকৃশন অফ 
ওয় (১৮৮১ শ্বী)। 'অভিবাঞ্চিবাদ' দ্র। 

দ্র ৬৬, 4১1,005, 89108521015 11615, ০ 
ড0ো, 1935, 0. 2. এয1৩% ৫). 08165, 1720. 

18167017070. 20805100000, 1947 ১:03. (18501 

& 0 ল্, (1100১-91710], ০4 ১ 7501১16, 1012065, 

110725, ৬০1, 1, 1,0170017, 1954, 5 4 3700601, 

৪ ) 4 (00609 ০7 19017, [01801 1958. 

শিবতোধ মখাপাধ্যা 

ডাল রুষিজা৯মকলপ্রকার ডালই শিশ্ব গোত্রের ফ্যোযিপি- 
লে গুমিনোসী, [7417115-14212017)11105 1৫ ) মন্তর্গ ত। সম- 

গোবীধ অগান্য উদ্ছিদেণম ৭্হ হাব শাবহ নাইট্রোছেনকে 

মূলের নরর্দের সাহাযো ধরিয়া বাখিতে পারে ১ এই 
নাহট্রোজ্েণের ছারা মাটির উববাশগ্ডি বুদ্ধি পায় । এ 
কাখণে মাটিকে উবঝা করিঠে শিল্ব গোরের ফসপ চাষ 
কণা হয়। 

তারে ডাল *স্্রর পাক চাষের জমির পরিমাণ 
প্রায় ১৩৮ লক্ষ হেকুব এব গছ বাধিক উৎপাদন প্রা ১২৪ 

পক্ষ মেটিক ওন। শাওতে পরান পরান কষেকটি ভাল- 
উৎ্পাপনের ভিশাব নিয়েখ ভাশিকাম 2দ% হহপ। 

ড়ঠণ : ধগুবধীলীখ ছিপ  অবশা বধজখী ডাল শশ্চ 

হিসাবেই তাক এর পা সধরু চাষ করা হয়। বিজ্ঞানসন্মত 
না কাযানস কামান (041500115০4) ) | শখা হা 

করিতে পারে এবং অগবর জ যম চাব করা মায় ১ জশ- 
বসা এবং ক্হছিন সহ করিতে পারে না। গর মৃণ 
মাটির উন্নয়ন করে এব ক্ষয়বোধ কবে। অক্ষ এবং আদ 

ভ্ঞাল্রুতে ভাত্ন ভউতুসাদিন্দেন্স ভিসা 

তেব পতি বীর হেক্টর প্রতি গড ফশন 
৬ পবিমাণ বাকা পরিম1 (একক চাষে) (একক উাষে) 

চেষ্টার মেক টপ কিলোগ্র।ম কিলোগ্রাম 

'অডতরু ২৫৩০৩০৩৩ ১৮৯০০০৩ ৪$-৫$ ৬০০ 

খেসাখি ২০০০০৩৩ ৯৬০০৩ ০ ৩৫-৪ ০ ৩৫ ০-৪ ০০৩ 

মটরু ১১২০০৪৩ 522 ৬৪০৪৪ ১১৪০ 

মহর ৮৪ ০০০৩ ৪০০০০৩ ২৮৫৬ ৪৫০-৫৬০ 

মাষকলাই ২০৯০৩০৬ ৬৯০০ ০০ ৯-১৩২ ৫৬০-৮০৪ 

মুগ ১৯৩০০৪৩ ৫৯৩০০৩ ১১০২০ ৫৬০-৬৭৩ 
চে গতি ঠা আড। আপ ৩ এপ জা অজ 
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ভাল 

উভয় আবহাওয়াতেই ভাল জন্মায় কিন্ত শু অঞ্চলে সেচের 
প্রয়োজন হয়। ফুল ফোটা ও ফপ পাকার সময়ে আবহাওয়া 

পরিফার থ|কিলে প্রচুর ফপনে সহায়তা হয। চুপের 
অভাব নাই, এমশ সকশপ্রকার জমিতেহ চান করা চপে। 

জলনিকাশের স্ববাবন্থা আছে এমন হালকা বা মাঝারি 
মাটি চাষের পক্ষে নবোতকু্ই | একবার চষিয়! ও ২-৩ বার 
বিদ1 দিয়! জমি মোটাখুটি তারি কর! হয়। জোয়ার, 
বাজরা, ই, তুলা, চীনাবাধাম ইত্যাদি খবিফ ফসলের 
সঙ্গে অড়হবের মিশর চাষ করা হয়। খরিফে বধার শুরুতে 
আধষাঢ মাম হইতে চাষ আরস্ক হয়। [ছটাহয়া এবং 

সাবিতে-_ উওয় ভাবেই বপন করা হয় ১ বঙমানে সারিতে 
বোনাই বেশি প্রচলিত । আশ্বিন হহতে শুক করিয়া 

২।৩ মাস বিয়া ফুল ফোটে । জনি জানের ফন ৬ 

মাসে এবং পাখি দ্দাঠের খসশ ৮২ মাসে পাকে । যখন 

যেমন পাকে), 0মনই শু টি ঠোপা হয় এব অবশেষে সমস্ত 

পাতা শুখাহয়া গেপে গাছ কাটা হয। অঠঃপর কয়েকদিন 

শুখাইয়া গাছ £ঞারে পাকাহয়া শুটি মাটিতে ঘফেলিষা 
পিগাহয়া দানা পুণক করা হখ। ভাশ ফলনেব জন্য 
“পশ্চিম বাংলা নং আঅডহর উল্লেখযোগা | 

০খসাগ। বরজগেখা ৬ ছু । শিঙ্ঞানসম্মত নাম লাখিএস 
সাতীতপ (1:00157115 5005045 )। স্ুল্পবিপর্দের আহা 

ডাশ, পশুখাগ্ঠ |হপাবেও উল্লেখযোগ্া | পৃবে পণাথারজ্য- 

নামক নিয়াঙ্গ অবশ হহবাব মারাগ্রক বোগটকে খেলারিবু 
ডালের প্রভাব বলিষা মনে কৰা হহত ১ বতমানে জালা 
গিখাছে যে খেসারর সাহত একে উৎপন্ন আকটঢা 
( তিসক়া সাতীভা। 94. ১৫094 ) লামক আগাছার 

বিষাক্ত উপক্ষারই এ বোগের ক।রণ। 1], জলধারণক্ষম, 
মেটেল বা এটেশ মাটিতে ধানের পরে অতিবিপ্ত শত) 

হিসাবে খেলার্রিএ চাষ করা হব। ধান কাঢার আ'গই 
ধান গাছের ফাকে ফাকে ছিটাইয়া বীঘ বপন করা হয়। 
ধাণ কাটার পর ছুহ-একখাব হাত নিডা'ন দেওয়া মাঘ, 
এ সময়েই আকটা আগাহাগুলি অবণরই তলিখা ফেনিতে 

ইয়। ফান্নে নসল কাটিয়! এক সপ্রাহ শুখাইযা ব্ণদ 
দিয়া মাডাই কণা হয়। 

মটর : বর্ষজীবী উদ্চিদদ। ছোট থা পায়র! মটর মাঠের 
ফসল, বড বা কাবুপি মটর বাগিচার মসল। পায়রা ও 
কাবুলি মটর পীদম গণের (36174৭-01৭101 ) অন্য 
ভিন্ন ভিন্ন প্রঙ্গাতিব অগ্তগত | মতান্তরে, ছোট ও বড় 
মটর পীসম সাভীভম (127901 50610157% ) গ্রজাতিব 

অন্তর্গত ছুইটি উপ-প্রজাতির উদ্ধিদ , বড মটর সাভীতম 
এবং ছোট মটর স্পেসিওনম (5৫০1051%7 )। বড় 

ভাল 

মটরের ফুল শাদা এবং বীজ গোল বা কুচি ৪ শাদা, সবুজ 
বাহরিদ্রাভ বর্ণের | ছোট মটরেব খুন নীলাভ বা বেখান, 
বীজ ছোট মাবেলের মত এব ছোপছ্োপ ৪ প্রাই ধুসর- 
বর্ণ। শুট ৫-১* সেন্টামঠাব লগ্থ। এব" তাহার মধো ৬ ৮টি 
বীজ থাকে । সবুজ অবস্থায় দান! পুষ্ট হইলে বাচা মটর- 
শু"টি বা কডাইস্টি খাওয়া হয়। পৃথবীর সর্বহ মটর-দানা 
এ "অবস্থার সংরক্ষিত করিয়া সমস্ত বৎসর বাবার করা হয়। 
সমতল ভূমিতে রবিশশ্য হিসাবে এব হিমালঘের পাতা 
'অঞ্চলে ( পদাখ পর্ধস্থ ) খরিফ শহ্য হিসাবে চাষ বরা হয। 

ছোট মটর দৌ-ঠাশ বা মেছ্লে জমিতে এব বড মটর 

হালকা দে শ্বাশ হইতে ভারী মেটেপ পর্যন্ত মকল ঠকার 

মাটতেহ চাষ করা যায । পলিপড়া জমিতে জল সরিবাধ পর 
অথব। আটশ ধান কাথা কিবা ধানের মধে ই বীজ 

ছিগাহয়া বপন করা হখ। মাটি ভালভাবে তৈঘারি করা 
প্রয়োজন। স্থপার ফস্ফেট সার প্রযোগে ভাল ফলন 

পা€য়া যায। দাস্কধনে এসল উপজাইথা ভারা এক 
সঞ্চাহ শুধানোর পর বলদ প্রিয়া মাডাহ করা হয়। 
প্রধানতঃ ডাল হিসাবে এব" অ শত পশ্তথাদ্য অথবা সবুজ 

সাবের জন্য ও বাবহত হয। 

মন্ুবু বধজীবা উদ? | বিজ্ঞানসম্মত নাম ল্নেস 

ঝুলিলারিম (1005০170775) | বাজাবে খড দ'নার 
জাঙকে মন্ত্র ও ছোট দানার জাওকে মন্ার বলা হয়। 

গুবত্তে ম'ষকলাই ও মুগেখ পরেই হার স্থান। ডর 

ভারতেব সন্ত্র মসুর চাষ হয় এব মধা শারতের ডং 

সনুদ-সমতল অঞ্চল হইতে পলদাখের ৩৫০০ মিনার উচ্চ 

শীএপ অঞ্চল পযন্থ হহান চাষ বিস্তৃত। হালকা দো খাশ 
ও পপিন মাটিতে চাষ ভাপ হয,» নীরস নিট জমিতে চাষ 
করা হয়। সামানা ক্ষারত্ব ও সম্ক করিতে পাছখ। শীতকালে 

রূবিশশ্ত হিসাবে বিনা মেচে চাষ হহযা থাকে । নাবি 

ফসলে কোনও কোনও সময়ে একবার সে৯ দেওষা হষ। 

আশ্িন কার্তিক হইতে অগ্রহাএণ .পীষ পথযস্ত বীজ 
ছিগাইয়া বা সারি দিগা বপন করা তয়। হের প্রতি 

৪৫ ৫২ কিলোগ্রাম ফল্বেউ জারের বাবহারে লন ভাল 
হয। গায় ৩২ মাসে ফসল পাকে। সম্পূন পাকিবার 

পু্ইে গাছ উপডাহথা এক সপ্তাহ শুধাহসা মাঙাই করা 
ই।| সেচের ফসলে ফলন দ্বিপ্ণ হয। মিশ্র ১াষেএ 

ক্ষে৫র্রে একক চাষের তননাষ আগ্পপাতিকঙাবে যলন 
কম হয়। 

মাষকপাই বা কলাই . ব্র্ধীবী উদ্ভিদ । বিজ্ঞানসম্মত 

নাম ফাসেওপস মুঙ্গো তার বাদ্দিয়াতস (চ7745901% 

11670 %ণ7 1080645 )। ইহার খোসার বড সাধারণতঃ 

৬৪৭ 



ডাল 

কালো, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সবুদাভ কালে! । 
ভারতের সবন্তর কাই চাষ করা হয। সমুদ্র সমল 
হইতে ১৮০৭ মিটার উস্চতা পর্যন্ত চাষ সম্ভব। আধক 
বৃষ্টিপাতের অঞ্চণে উৎপন্ন ডাপ সসিদধধ হখ। ঞল- 
ধারণক্ষম মেটেল অখবা এটেপ মাটি চাষের খুব উপযোগী । 
পলিজ দো-আশ ব| লাপ মাটিতে চাষ ভাপ হয়। 
প্রকৃতি যুগের মত হওবায় জমি তৈম়ারি, সার প্রযোগ, 
বপন, ফসলতোলা প্রতিও মুগের অন্রবপ। ফাক্ধনে, 
অথবা খবিফ শন্তের জন্য আধা, কিংব। রবিশস্তের 
জন্ত কাহিকে চাষ কবাইউ প্রশস্ত। ধস সাধারণতঃ 
৩ মাসে পাকে । পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে শিকষ কালো মাঝারি 
আকারের দানার জাত 'প ব. »৭ বিশেষ উপযোগী । 
কপাই-এর ডাণ উপাদের, সহদপাচা, প্রোটিন, খণিজ ও 
ভিটামিন -প্ধান খান | ইহার কডি ৪ পাপড়ও উহকৃষ্ট। 

সবুজ সার [হিসাবে এবং ভুমি সংগক্ষণেব কাজে কলা্ট 
খুব উপযোগী । হেই প্রাত খডের উত্পাদন দাশার £র 
২-২২ গুণ। 

গুগ £ বর্জীনী উদ্দদি। শিজ্ঞানসম্মত নাম ফাসেগুলম্ 
আউরেধস (1456015505১ )। সবুজ থোসাধুক্ত 

কলাহকে মুগ কপাই এবং ইহার মধো যে জাতের 
খোসার রত সোনালি সবুজ তাহাকে সেনামুগ কলা 
বলে। ম্বাদেব শৎকর্ষের জন্য সোনামু্গ সবাপেক্ষা 
মুপাবান ভাপ । অব পার্বহা অঞ্চলে এব" পশ্চিম হিমালযের 
প্রায় ১৮৭ মিটার উঠ-1 পর্ধন্ত গ্রীক্মকাপীন ফসল হিসাবে 
জন্মানো হষ। ভারতে খরিফ ও ববি উভয় পরপারে ইহার 
চাষ হয়। সকল প্রকার জমিতে চাষ সম্ভব হইলেও 
গভীর, জলনিকাশী, পশিজ দে। আশ মাটিই সবোধকষ্ট। 
ফুল ফোটার পূর্বে ৩০ ৭৫ র্টিমিটান বৃষ্টিপাত মথেষ্ট। 
ফুল ধেোটার পরে বুই ক্গতিকর। হেহীর প্রতি ২৮ কিশো- 
গ্রাম আমোনিয়াম সালছেট। 2 ১১২-১৩৮ কিলোগ্রাম 
স্থপারফসফেট সাব গুয়োগে ফলন অধিক হয়। বীছ 
ছিটায়া বপন কণা হয়। প্রায় ৬* দিনে ফুল 'মাসে এব" 
৩-৪ সপ্াক্ছে ক্সল পাকে । পশ্চিম বঙ্গে বশমাণে এবি, 
সোনানুগ প্রচশিত হহযাছছে। উহা ছুই মাসেন মধ্যে সম্পূণ 
পাকিয়া যায় এব বৈশাখের বু্টিতে ইশা চাষ কবিতে 
পারিলে আমন জযিকে দুই-ধসপী করা সম্ভব হয়। দসল 
কাটিয়া এক সপাহ শুকানোর পর মাডাই করা হয়। 
মিশ্র ফসলে ফপন একক ফসণের অর্ধেকের& কম । দানা ও 
খডে উৎপাদন প্রা সমান সমান । “ছোপ? দ। 

দ্র [00107 0001701] 016 4১61100100191 12527101), 

1291109001০ 581৮5, 6৬ 10611, 1966 ; 

ডাল 

[90109060106 66017010105 &907050105, (02112 

10০76 01 [0017) /87101618521 91055200170 11070, 

[06100], 1907; 0০901001106 5০121701610 & [100$- 

009] 6১০৭০1১7776 96210 ০) 17014: 16৮ 

110667215, ৬০1 ৬111, ০ 1061101 (102 0165১ ). 

মুরাবিগ্রসাদ গুহ 

সম্ভবতঃ আধ সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে 
ডালেব ব্যব্হাব প্রচ শত হয়। খগ্বেদের যুগে মাষকপাই- 
মিশ্রিত অন্ন ভক্ষণের প্রথা ছিল বণিয়া উল্লেখ পায়| 
যায়। প্রাটীণ কালে বঙ্গ দেশে আধার্ধরূপে ডালের 
বিশেশ প্রচলন ছিপ ন।। পরব শী যুগে পরমশঃ উত্তর ভার- 
হহতে ডালের বাবহার বঙ্গ দেশেও প্রসার সাভ করে। 
কিন্ব নথকাপ পর্ব» বিশেষ পু বঙে আহাবের সময 
অন্যাগ্ত পদেব পব সধৃতশষে ডাল খাইবার বাতি ছিল। 
বঙমানে উত্তর) মধা ৪ দক্ষিণ ভারতে ডলে যথেঞ্ 
গ্রচপশ আছে। শিরামিষতোজা ধন্সিণ ভারগীমেব 
আহাযে ছাপহ প্রোটিনের প্রধান উত্ম। উন্র হার 
নিবামিষতোজীবা যথেষ্ট হকিনদাত পৰ। খাহঘ| খাবেন 
বে, কিন্ত তাহার ঘন ঢা হতেন যথেছ পাটি 
লাভ কবেন। 

ডান প্রোটিন ধান খাণ্ভ। ইহাতে প্রোটিনের 
পরিমাণ শঙকরা প্রা ১৭ ২৮ ভাগ ১» ডালে প্রাটিনের 
অ.শ গমের ভুলনায প্রাযথণ্ডণ ও চাপের ও ।নাণ প্রা 
তিন গুণ । বিন ছালে তে নেব শতকরা পঙিযাণ 
এইকপ- অডহবু ২২৩) কশাত ২১০০১ খেলাবি ২০২) 
ছোলা ১৭১, মটর ১৮৬, মন্ুৰ ২৫১ এব" মুগ ২০৮ | 
ডালে যে সকপণ প্রোটিন বঙমাণ) তাহাদের মধ ধোবিউ 
পিন জাতীয় প্রোচিনহ প্রধান | ডাশের প্রোটিনের শহকপা 
প্রা ৮* ভাগ পাচনওষ্ে পরিপাকের প্গ বকে বিশোষি ও 
হয়। কিছ্তকু খাছ্যমূল্যের দিক দিযা এই প্রোটিন মাছ, 
মাস, ডিম বা ছুধের প্রেটিনের তুলনাষ শিক, কাবণ 
ডাপের বিভিন্ন প্রোটিশে কোণ৭ কোনও অত্যাবশ্যক 

আমাইনো। আসিঙে অভাব আছে, দুষ্টান্তশ্বকপ - 
খেপারি ও মহৃর ভাগের প্রোটিনে ট্রিপ্টোফ্যান ও 
মেথিগনিন শামক আমাইনো আগিডের এখ ছোলার 
প্রোটিনে ট্রিপ্টোক্যান ও সিষটিন নামক আযমাইনো 
আসিডের অহাব আছে। অবশ্য ডালের সহিত অন্যান্য 
উদ্ভিজ্জ খাগ্য আহার করিপে সে সকল খাগ্যের প্রোটিনের 
সাহাযো ভালের প্রোটিনের এ এটি নিবারিত হয়। 

প্রোটিন ব্যতীত ডালে যথেষ্ট কাবোহাইড়ে্ট, অজৈএ 
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ডাল 

লবণ ৪ ভিটামিন বর্তয়ান। বিভিন্ন ডাপে কার্বোহাইড্রেটের 
শভকর] পরিমাণ এইরূপ- অভ্র ৫৭ ২) কলা ৫৮৮, 
খেসারি ৫৮২১ ছোলা ৬১২৪, মটর ৫৮৬১ মন্ুর ৫৯৭ 

এবং মুগ ৬০৬ | ডালের কাসোহাহাডট মুখতঃ শ্বেহসার 
বা স্টার্চ, ইহা ছাড়া কিছু কিছু শর্কবা, হেমিসেনুলোজ, 
সেলুলোজ প্রত্ত59 ভালের কার্বোহাহডরটের অস্থর্গত। 
বিতিষ্ন ভালে অজৈব লবণের শশঙকর] পরিমাণ নিয়দূপ- 
অভডহর ৩৬) থেলাবি ৩০) ছোলা ২৭ এব” মন্থর ২১। 

অটজধ লবণের উপারদদানগুলির মধো ক্যালসিয়াম, ফস 
ফরাস, পৌহ প্রভৃতি উল্লেখযোগা , ডালে লৌহেবু পরিমাণ 
অন্যান্য খাছ্যশশ্থের তপনাথ অধিক । ডালের ভিঠামিন- 

গুলির মধো থিয়ামিন, তাহবোয়াতিন। নিযাসিন, পারি 
ডকৃপিন, মেোপিক আসিড গ্রতি পি বগধয় ভিটামিন ৪ 

ডিটামণ এ, সি এব, হ উল্লেখষে গা । ডাপে স্েছপদার্ধেৰ 
পরিমাণ আনন - আধিকাণশ ক্ষেবে শতকরা প্রাঘ ৪৬ ০৭ 

ভাগ মার। কিছু ছেশ্লার ডালে স্রেহপদার্থের পরিমাণ 

সে তলণায় অনেক বেশি । বিভিন্ন ডালে স্রেহপদার্থেব 
শক”! পারমাণ *হকপ- অডহর ১৭, কলা ১৬ 

খেলার ০৬ হছোশা ৫৩, মরু ৯৫১ মহব ০৭ এক 

মুগ ০৫ | 

অঙ্গারিত ডাণে গ্োটিন, ভিটামিন এ, পি ণব* ই, 

খিগামিন, রাহবোন ডাঁতন, নিখাসিন প্রভৃতি বি পগীয় 

ভাশামন ই পাদির পরিমাণ ৪ লৌচ্ছের সহজলভাত] বৃদ্ধি 
পায়। আঙ্কুবিত ছোলা, মন্ত্র এ কপাই ডালে প্রোটিনের 
খাছামূশা 9 পরি হয়, বিশ দুগ ও মটর ভালে অঙ্গুরোধ্ত 
গমের সময় প্রোটিনের খাছ মুলার হাস ঘট । আস্কুরেদ 

গায়ের সময ডানে কাকোহাহড়েত ও স্সেছপদাথের পল্মাণ 

কমিযা যায়) সম্ভবত:  সমথে পণের বুছি এ পির লগ্থাই 

এ সকল থাগ্িবপ্ত বায হহয়া যায। 

খেসারি ডাল নিমুমিত আহার করিলে লাখিরিজম 

নামক খোগ হহতে পারে। এ পেগে হধু্াকাও ক্ষাও গ্রস্ত 

হওয়ায় পায়ের পক্ষাঘাত হইতে পারে, ধলে ৯দৎশাঞ্চ 

ব্যাহত হয। বোগটির কারণ সঙ্থদ্ধে পছ মত আছে । কেহ 

কেহ মনে করেন, থেলাবি ভাসে মেখিপাপন নামন্ত 

আমাইনেো আসডের অভাবই এ বোগর কারণ, 

কাহার ও মতে, বিধাঞ্ ছত্রাকের ছাবা আ'কান্ত ডাল হই 

দেহে এ ছত্রাকের সংঞ্মণেহ এ োগের উদ্ভব, কোনও 

কোনও বিজ্ঞানী আবার এপ মত পোষণ করেন ঘে, 

চাষের সময় খেসারির সহিত ভিশিয়া সাতীতা প্রজাতির 

আগাছা জন্মাহলে ই আগাহার খিষাঞ্ড উপক্ষার হহতেছ 

ল্যার্থার৪ুম রোগ হুয়। ভারতের উত্তর প্রদেশ) বিহার, 

ড়া ৩৮২ 

ডাল 

মধা গুদেশ গ্রন্ডৃতি রাজোর যে সকল অঞ্চলে শিষমিত 

খেসারি ভাপ খা€য়ার £€চলন মাছে, সে সকপ স্থানে এ 
রোগের গ্রমার উল্লেখযোগ্য । 

মাছ, মাস হত্যার্দি আমিষ খাছেরু ভুলনাঘ ডালের 
মুপা কম, সেদন্যা সকল দেশেই হল্পবিন্বের খাছো ডাল 
প্রোটিনের অন্যতম গুরধান সহ । কিছুটা ডাল হইতে যে 
পরিমাণ পোটিন পালয়া যায়) ত৩খানি প্রোটিন পাহবার 
৬পযোগী মাম কিনিতে ডালের ভিলনায় টিন গণ বাধ 
হয়। কিছু পরিমাণ ডাল £উতে ছেছে যত কিলোন্যালবি 

শ্তি উৎপন্ন হহতে পাবে, তাহার সমপরিমাণ শল্তি, 
উত্পাদন করিখাব মত মান্স কিশিতত বায় হম ডালের 
চার গুণ । সেইজন্য সঞ্চল দেশেই স্বক্পবিত্ত পিখাবে 

উচ্চবিনু পরিবারের তুলনায় অধিক ডাল খাণ্যা হয। 
হিদেবেলি'গ, গুয়ার্ড গ্রন্থ বিজ্ঞানীদের মতে, মাথাপিছু 
দোনক গড়ে ২৫-৩৫ গ্রা় ডালতা তী৭ শস্ত আহার কব 
উঠিত , সেক্সে দেহের প্রখোজনীয় শভির শতকরা 
২ ৪ ভাগ এন্দপপ শল্ত হহতে নিলিতে পালে। 

দ্রে নু, 01390000501)87%, টব. 0701 থে ৪. 

33150101৩6৭ +১0/070৭ 0 0০2166০0601 &০170109- 

001) 01] 010 120 9170 101)0 0170010% 1416001000181 
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দেনজে 15 দাশ 

ডালের মবো মস্বি ৪ মাষকলাই আমিষ বশিয়া 

পরিগণিত । তাই ইহ] নিঠাবতী বিধবারা খবহাব করেন 

নী_. দেবকাধেও ইহার ব্যবহার নাই । বিভিন্ন ধর্মানুষঠানে 

মগ খেসারির ব্যবহার দেখিতে পাদয়া যাষ। [ববাহাদি 

মাঙ্গলিক কাধে মুগের পাড়ু বাবন্ৃত হয। হুবিষ্কে বাবহাধ 

জব্যের মধ্যে মুগ অন্থতম। অনেকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে ভিজানে। 
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ডালচিনি 

আসন্তমুগ ও অন্য শ্রান্ধকার্ধে ভিজানো খেমারির ডাল বাবহার 

করেন-_ স্বচনী পৃঙ্গায় ও আশ্বিনের সক্রাপ্তিতে গাসি- 
ব্রতের লক্ষমীপূজায় নৈবেছ্ে ভিজানো খেসারির ডাল দেণ্য়া 
হয়। গাসীব ব্রতে কাচা খা বা্নাকরা খেসাবিপ্ন ভাপ 
থাওয়ার প্রথা আছে। ডাল, বিশেষ করিয়া খেসাপির 

ডাল, শাক-সবজি ও তরকারি দিয়া খান্না করিয়া খাণ্য়ার 

নিয়ম আছে। সাষ্িক জলখাবার হিসাবে চিনি নারিকেশ 

কোরা দিয়া মুগ-ছোপা তিজানো খাপ্যার রাঁতি ছিল। 
চিন্তাহবণ ৮৭ব্ 

ডালচিনি, দারুচিনি মশপা দ্র 

ডালিয়া গাদা গোনের 
চ৪100115-0017105112০ ) অঙ্গনুর্ষি বীক্ষৎ জাতী 
উদ্ধিদ। যেক্সিকো ডালিয়ার উত্পনিস্থল। উচ্াব ফুপ 

উদ্যানজাত ফুলসমূহের মধো জনপ্রিষু। জনপিয় ঠাব প্রধান 
কারণ--_ ইহা খুব সহজে জমিতে ও পাঞ্জে ভালগাবে চাষ 

করা যায এবং মুল দেখিতে খুব স্থল | শীশপ্রধান দেশে 

গ্রীক্মকাণে ও গ্রীক্ষপ্রধান দ্রেশে নীতকালে ডালিখা ফোটে 
ফুল বিতিম্ন বণ ও আরুত্ির হয়। গাদা না চন্দ্রমাল্ক] 
ফুলের মতই ভালিযা ফুলএ বহু ক্ষ ক্ষুদ্র পুশ্পিকার 
( ফ্লোবেট ) সমছ্ষে গঠিত ( গাদা? ও "চন্দমলিকা? ড )। 
বাগানে সিঙ্গল, '্ঘআানেমোন, কোলাবেট, পিপনি, কাক 

টাল, ডেকোরেটিভ ৪ পম্পন জাজের ভালয়। চাষ কণা 
ইয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত তিনটি €দেশে বেশি প্রচলিশ। 
ডাশিয় গাছ বাজ বা শাথ-কপলম প্রক্রিযাযু বাশবিস্বারু 

কবে। বীজ হহতে উৎপন্ন ডালিযা গাঙের ফুণ অনেক 

সময় প্রজাতির প্রকৃতির 'হবপ হব পা, শাখা-কলম হহতে 
উৎপন্ন ডালিয়া গাছের ফুল নিজ গ্রজানিব প্রকৃতি মানিঘা 
চলে। 

( মাামিপি-কোম্পোসিশী, 

এগশকুমান বঙজ 

ড্যনিয়েল, উইলিয়াম (১৭৬৯-১৮৩৭ গ্রী) ইংবেজ চিত্র- 

শিল্প । চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতৃবা মানের (১৭৪৯-১৮৪০ 
খ্রী) সঙ্গে ভারতবর্ষে মাগমন করেন । দশ বংমর পরে স্বদেশে 
ফিরিয়া তিনি পিতবোর সহিত একমোগে “গুরিয়েপ্টাল 
মিনারি? (১৭৯৫-১৮০৮ শ্রী ) প্রকাশে যত্রবান হন। ঠিনি 
বু চিত্রপুস্তক প্রকাশ করেন, যেমণ, “এ পিকচারেস্ক্ 
ভয়েজ টু ইণ্ডিয়া” (১৮১০ খরা), 'ভুগগ্রাফি' (উইলিয়াম 
উভ-এবর সহযোগিতায় ), “দি মিটি অক পখনো' ইত্যাদি । 
১৮২২ স্বীঙাীবকে তিনি রয়যাণ আকাডেমিসিয়ান হন। 
রয়্যাল আকাডেমি ৪ ব্রিটিশ ইন্্রিটিউটে তাহার ২৩২টি 

৬৫ 

ডাল্হৌসি 

চির গ্রদগিত হুয়। ১৮৩৭ খ্রিষ্টান্ষের ১৬ আগস্ট তাহার 
মৃতা হয। “ডানিয়েল, টমাস? ভ্ু। 

যেগেশচম্ বাগল 

ড্যানিয়েল, টমাস (১৭৪৯-১৮৪* গ্রা) ইংরেজ চিত্র- 
শিল্পী ১ নিসগচিবের জন্ত বিখাতি। ১৭২৮9 গ্রীষ্লাব্ধে তিনি 
প্রাতৃুষ্পুন্ন চিনকর ইলিমামকে (১৭৬৯-১৮৩৭ শ্রী) সঙ্গে 
পহয়া ভারতবর্ষে আসেন। এদেশে ১০ বঙ্লর ধরিয়া 
তিণি চিন্রাঙ্কণে রহ ছিলেন। তীাচার অঙ্কিত কপিকাতার 
দৃশ্যাবশী 'ভিউজ অণ কাপকাটা' নামে প্রকাশিত হয়। 
১৭৯৪ খ্রী্টাব্ধে স্বদেশে ফিবিযা তিনি ও উইলিয়াম 
একযোগে "পাঁবযেন্টাশ সিপারি? শামক বিখ্যা 5 চিজ-পুস্থক 

৬ খণ্ডে প্রকাশিত বরেন (১৭৯৫-১৮০৮ শী) গহিন 
এব্ম্কাতেশন্স "ম্যাট এলোবা? তাহার আর একটি 
উন্লেখমাগ। চিবগ্রন্থ | ইহপ্যাণের ওয়াল আগাকাডেমি 

৪ ব্রিটিশ ইন।ঠটিটটে তাহার ১৩৫টি চির দশিত হয়। 

১৭৭৯ খাদে [শি বয়াশ আক্ষাছোমর পূণ সভা 

(পয়াশ আ|কাডেমিপিয়ান ) হন। ১৮৪০ খ্রাষ্ঠাকেণ 

১৯ মাচ "াঙার মুহা হম "দাানিষেল, উহ্ভাননাম। 

প্ | 
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ড্যাল্হোৌসি ৩২০৩০ উদপু ও ৭৫১৫৮ পরবে অপস্থি 
হিখাচপ প্রদেশের চধধা জেলার ণক্রি শৈলাশাস। 
পাঠানকোড5 হহতে উহাণ দত ৮০ বিশপো মতা (৫7, 

মাহপ)। ড্যপ্চৌপি ধপপাধব পবা চালে অননস্থিত। 
সমুএ পু৮ হইতে ইঠার উা্চ শা ২৩০৩ মিটাব (9৬৮৭ ফ5)। 

বানুন, কাখপোগ, পোট্রেন চেছরা ও বঞ্ষোঠ|- এই ৫টি 
পব৩ গাল্হৌধিকে পেইন করিয়া আছে । এহ পাহাড় 
পলির উচ্চ ঠা ১৫০০ মিটার (৫০০০ ফুট ) হতে ২১ ০ 
মিট।বরেব (৭০০ ফুট) মধ্যে । পবঙগুলি পাইপ, দেবদাঞ' 

প্রভতিপ্ গঙীৰ বনে আবৃত । ভাপহোলির উপর হইঠে 
উত্তরেন তুষারাবুত শৈপশূঙ্গ ও দক্ষিণের সমতল ভূমি দেখা 
যায়। এখানকার গ্রীক্মক্কাপীন সবোচ্চ তাপমাত্রা গ্রায় 
২৯০ সেন্টিগ্রেড (৮৫০ ফারেনহাইট )। বানিক বৃহিপা 
২১০৩ মিলিমিটার (৮০ ইঞ্চি )। 

১৮৫৩ গ্রীষ্টান্ধে ক্রিটিশ সরকার এই স্থানটি স্থাস্থানিবা 
করিবার জন্য চগ্গ|! রাজের নিকট হইতে ক্রয় করেন। 
তদানীম্কন গভনর-জেনাবেলের নামাহসারে ইহার নাছ 
রাখা হয় 'ড্যাল্হৌসি'। ১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্ধে ভ্যাল্হোৌদি 
পৌরশাধনের অন্তর্গত হয়। শহরটির আয়ুতন ১৪ বগ 
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কিলোমিটার (৫ বর্গ মাইল )। গ্রীষ্মকালে পর্মটকদের 
আগমনে এই শহরের লোকমংখ] প্রান ৬০০০ হম্ু। 
স্থারী বামিন্দা ১৪০০ | ইহাদের অনেকে তিব্বতী বান্তহার|। 

ভ্যাল্হৌসি শহরের উপর দিনা অনেকগুলি সুন্দর 
রাস্তা চলিয়। গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে বক্রোটা পাহাড়ের 
গোলাককতি রাস্তা অন্যঙম । 

এই শহরের দরশশনীর স্থানের মধ্যে কালাটপ ও 
খাজিয়ার গভী4 বনে আবৃত সমতল ভূমি এবং দায়েনকু পু 
(ধ্যানকুণ্ড)-শিখর উল্লেখযোগা। কাণাটপে একটি 
বিশ্রায়াগার আছে। ২৭৪৮ মিটার ( ৯১৬০ ফুট) উচ্চ 
দায়েনকুণ্ড-শিখর হইতে ইরাবতী, চন্দ্রভাগা), শতদ্রু ও 
বিপাশা নদীর সুশ্দর দুশ্যাবণী দেখা যায়। অন্যতম 
দর্শনীয় স্থান সবুজ পাইন ৪ দেবদাক্ক বনে পরিপূর্ণ 
খাজিয়ার সমতল ভূমি । এখানে প্রচুর আপেলের খাগিচা 
দেখা যায়। চন্বারা্জ কর্তৃক প্রতিঠিত এখানকার প্রাচীন 
মন্দিরটি হিনুু ও মোগল স্কাপতা-শৈলীর সংমিশ্রণে রচিত । 
মন্দিরের শিখ বটি হর্ণমগ্ডিত। 

খালহৌপধিতে একটি সেনানিবাস আছে। 
মঞ্ির। নরদার 

ড্যাল্হৌসি, লর্ভ €১৮১২-৬* শ্রী) ভারতের অন্যতম 
গভনর জেনারেল । ১৮১২ গ্রাগ্াবের ২২ এপ্রিল লঙ 
ডাল্হৌসির জন্ম হয়। ১৮৩৭ গ্রাষ্টান্দে তিনি পালাখেশ্টের 

সদস্য শিধাচিত হন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃবিয়োগের পর 
তিনি হাউস অন লডসের সভ্য হন ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ 
জানুয়ারি ভারতবনমের গঙনধজেনারেশের কাযভার গ্রহণ 
করেন। 

ভারতবর্ষে আমিবার 'অভ্াপ্নকাল পরেই হাহাকে 
দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে লিপ হইতে হয়। মুপতানে সুলরাজের 
বিদ্রোহ; ইংরেজ কর্তৃক রানী ঝিন্দনের নিবাসন, গজাবার 
ছাতার মিং-এর প্রতি ছুবাবহার এবং তাহার ও তাহার 
পুত্র শের নিং-এব বিদ্রোহ-ঘোষণা দ্বিতীয় শিখবুদ্ষে৭ 
কারণ। ভ্যাল্হৌমি ১৮৪৮ শ্রীষ্টাক্ের ১০ অক্টোবরেএ 
পিখিত চিঠিতে ঘোষণা করেন যে শিখেরা ইংরেজদের 
সঙ্গে যুদ্ধ আরস্ত করিয়াছে । 

১৮৪৯ সালের ১৩ জানুয়ারি চিপ্য়ান ৪য়ালার যুদ্ধ 
হয়। ইহার জয়-পরাজয় অমীমাংসিত হইলেও ইংরেজ- 
পক্ষের ২৪৪৬ জন সৈন্য হতাহত হয় ও ৩টি রেজিমেন্টের 
পতাক1 শত্রুদের হস্তগত হছয়। ১৮৪৯ সালের ২ জাচয়াবি 
ইংরেজ-সৈগ্ঠ মুলতান অধিকার করে এবং মুপরাজ ২২ 
জাহয়ারি বিনা-শতে আত্মসমর্পণ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্াবের 
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২১ ফেব্রুয়ারি গুজবাতের মুদ্ধে শিখ-সেনাবাহিনী 
সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হম ৪ শিখযুদ্ধে অবসান ঘটে। 
১৮৪৯ খ্রীষ্টাবখের ৩* মার্চ ল$ ড্যাল্হৌনি সমগ্র পাঞ্জাব 
ইংরেজ-রাজাভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। পাঞ্জাবের 
রাজা দলীপ সিংকে ৪ হইতে ৫ লক্ষ টাক! বৃত্তি দিয়! 
নিবাসিত কর] হয়। অনেক এতিহাসিকই ভ্যাল্চোৌসির 
পাঞ্কাব-দখল নিদাঞ্চণ অন্যায় কার্য বলিয়া নিন্দা কবিয়াছেন। 
যুদ্ধের পুরে ইতবেজগণ দলীপ সিং-এর অভিভাবক ছিলেন 
ও পলাজতে তাহাদের সবময় কর্তৃত্ব হিল। পাঞ্জাব-দখলেব 
সময়ে দপাপ দিং-এর বয়স মাত্র ১০২ বৎসর ছিল। 

ব্রদ্মোর ইংবেজ বণিকলম্প্রদার দুব্যব্হারের অভিযোগ 
কৰিলে ডাল্হেঁসি, লর্ড কমডোর ল্যাঞার্টকে প্রতিবিধানের 
জন্য পাঠান। ল্যঙ্গার্$ অতান্ত উদ্ধত প্রক্তির লোক 
ছিলেন। বেছুনের ব্রদেশয় শামক ভীাভার প্রেরিত 
দ্ৃত্দেএ সহিত অস্বাবহার করিয়াছেন এই অজুহাতে ভিনি 
যু বাধাহয়া দেন। ত্বিতীয় ব্রহ্গযুদ ১৮৫২ গ্রীহ্াবেধ মার্চ 
মাস হইতে ডিসেদ্বরের মধোই শেস হয়। জেনাবেল 

গড়্উইন সহজেই বেন, পেগ ৪ ঠোম দখল করেন। 
ড্যালহৌপি একটি ঘোষণার দ্বাণা পেগু প্রদেশ দখলে 
আনেন । কিন্ত ত্রন্মের রাজা সন্ধি করিতে অস্বীকার 
করায় কোনও সন্ধি হয় নাই। টাইমৃন পত্রিকা ১৮৫২ 
খ্বা্টাকের ৩ ফেক্রুথাঝি সংখায় এই যঞ্চ সমর্থন করেন নাই। 
কবৃডেন এই ঘুদ্ধের নিন্দা করিয়াছেন এবং আনল্ডের মতে 
পূ সমুদে আমেরিকা ও ফরামীদের প্রভাববিস্তারের ভয়ই 
ব্র্দদখলের কারণ । 

দুটি যুন্ধের পর ড্যাল্চোসি বেলুচিস্তান ৪ আফগানি- 
স্তনের সহিত সন্ধি করিয়া ব্রিটিশ-গ্রভাব বিস্তারিত 
করেন। 

স্বহবিলোপনীতির প্রয়োগ ডাল্হৌসির শামনকালের 
একটি বিশি্ই ঘটনা । ইংরেজের মাশ্রত কোনও রাজা 
অপুহক অবস্থায় স্বগত হলে তাহার রাজত্ব ইংবেজাধীনে 
আমিবে ও সরকারের অগুমতি বাতীত দত্তকপুত্র গ্রহণ 
করিলে তাহা স্বীকৃত হইবে না, ইহাই এই নীতির সার 
কথা। এই নিয়মান্থুসারে সাতার, নাগপুর, ঝাসি, 
জৈতপুব ও সম্থপপুর্ রাজ্য ইংক্সেজ-বাল্যের অন্তভুক্তি 
কর। হয়। 

বমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সাতারার ব্যাপার 
ভাগতে ইংগেজ-শাসনের এক ছুরপনেয় কলম্ক । কুশাসনের 

অজুহাতে ভ্যাস্হৌমি অযোধ্যা দখল করেন ( ১৮৫৬ ্ী) 
ও নবাব ওয়াজর্দ আলিকে বাধিক ১২ লক্ষ টাক! বৃত্তি 
দিয়া কণপিকাতায় রাখেন। নিজাম ইংরেজ-সৈন্ রাখার 

৬৫১ 
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খরচা দিতে ন! পারায় তাহাকে বেরার ছাড়িয়া দিতে 
বাধ্য করা হয় ও শিক্মিরাজ ২ জন ইংরেজকে বলপূবক 
আটক করায় কমের কিয়দংশ ইংরেজগণ দখপ করেন। 
পেশোয়া দ্বিতীয় খাজীরাণডকে যে ৮ পক্ষ ঢাকা পেন্নন 
দেওয়া হইত তাহা তাহার দত্তকপুত্র নানাপাহেবকে দেয়া 
হইল ন|। 

আত্যন্তরীণ শাসনে লঙ ভ্যাল্হৌমি বিশেষ দক্ষ 
ছিলেন। তিনি ভারত গভনমেন্টে পৃশ্ভকার্ষের জন্য স্বৃতন্্ 
বিভাগের প্রবতন করেন । সেচের স্থবিধার জন্য গঙ্গাখাল 
সম্পূর্ন করা হয়। ১৮৫৩ গ্রীষ্ঠাব্ধে বোম্বাই হইতে থান। 

পযন্ত ও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাবধে কলিকাতা হইতে বানীগঞ্জ পর্যন্ত 
খেলপথ নিয়িত হয়। ইলেক্টিক টেলিগ্রাফেরও অল্প 
মাশুলে পত্র প্রেরণের বাবস্থা করা ইয়। কশিকাত1 হইতে 
উত্তর প্রদেশ পর্যস্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করা হয়। ১৮৫৪ 

খ্রীগ্নাকে বিপাচ হইতে উডসাহ্কেবের ডেস্প্যাচ আসে ও 
তদগ্ুসারে ডাল্ছৌনি বিশ্ববিষ্ভালঘ স্থাপনে উদ্যোগী হন। 
১৮৫৩ শ্রীাবে ঈন্ট ইয়া কোম্পানি শেম সণন্দ লাভ 
করেন,ইহাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ছাপা ক্নচাপী- 
নিয়োগের রীতি প্রবতিত হয় ৪ বঙ্গ দেশে একজন 
লেফটেনাণন্ট গভনরের পদ চটি করা হয়। 

লর্ড ডাল্হোৌলির কার্নকাল বৃদ্ধি করা হইলেও ভগ্ম- 
স্বাস্থ্োর জন তিনি ১৮৫১ খ্বীষ্টান্দের ২৯ ফেক্রখাবি কার্ষে 
ইস্তফা দিয়া বিপাতে চলিয়া যান। ১০৬৭ ত্রীহাকের ১৯ 
ভিমেম্বর ডাল্হোৌ সব যৃততা হয়। 

ডাল্হেইমি ভাতে ইবেজ মামাজোব সীমানা পশ্চিমে 
শিদ্ধু ৪ পূর্বে ইরাবতীর তীর পর্ধস্থ প্রসারি৯* করেন ৪ 
আভাম্তরীণ শাসনে বিশেষ দক্ষভার পরিচয় দিলেও 
অনেকের মতে তাহার দেশীয় বাজা-অশিকারের নীতি 
অনেক পরিমাণে সিপাহী-বিদ্বোহের জন্য দায়ী। 

বিজযকুষ, দত্ত 

ডিউই, জন (১৮৫৯-১৯৫২ শ্রী) মাকিন মনোবিজ্ঞানী, 
দা্শশনক ও শিক্ষাবিদ। ডিটই-র জন্ম। আমেরিকার 
বাপিংটন শহরে । জন হপ্কিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
তিনি 'ভন্টর' উপাধি লাভ করেন । শিকাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কয়েক বংসর অধ্যাপনা করিবার পর, তিনি উক্ত 
বিশ্ববিগ্ালয়ের পক্ষে একটি পরীক্ষামূনক বিদ্ঠাপয় স্থাপন 
করেন (১৮৯৪ শ্রী) ও ১৯০৭ খ্রীগ্রাব্ পর্ন ইহার পরিচালনা 
করেন। শিকাগো হইতে তিনি কপদ্থিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
দর্শনের অধাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯১০ শ্রী£্াৰে 
সেখান হইতে তিশি অবপর গ্রহণ করেন। আপান, 

ভিউই, জন 

মেঝ্সিকে?, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেখিবার 
জন্য তিনি এসকল দেশ ভ্রমণ কবেন। 

চিন্তাক্ষেয়ে ডিউই গ্রাগ্মাটিক ইন্স্ট ষেন্টালিজ্ম বা 
ধারণার কাধকব্ প্রযোগ ও উপাযাগিতার উপর বিশেষ 

জোর দিযাছেন। জ্ঞান, সমাজ, রাষ্ট, সৌন্দর্য, শিক্ষা 
প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি এই চিন্তাধারাকে 
বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছেণ। পিয়ার্প (1910০6 ) ও 
জেম্ন এর চিন্কাধারাকে তিনি পরিণত রূপ দিয়াছেন । 
শিক্ষাক্ষেতে ডিটহ র দাশনিক চিন্তার প্রভাব মবাধিক 

স্পষ্ট । বাল্্রববোধই ডিউইর চিন্তা উৎস । ডিউই সম্পর্কে 

হোয়াইটুহেড বশিয়াছেন যে, মাকিনী সভাশাষ ও চিস্তা- 

ক্ষেত্রে ডিউইর দান এবং পাশ্চান্তা চিম্তাধারায় বেকন, 
দেবাও, পক ৪ বং এর অবদান তুলামূলা । 

প্রযাগ মাটিসট দেব মতে সত্য তা-নিন্পণের মাপকাঠি 
হইল প্রামাণা পরীক্ষায় সাফ্লা-_ এই সাঞলোর পরিচয় 
পায়া যায় ধারণার উপযোগি শাব উপব | ডিউহর মনে 

গ্রামাণা পরীক্ষা যাহা উত্রীর্ন ৪ যাহার উপযোগি হা 
আছে "শাহাক্ট সভা, সত্য বলিয়া অপব কিছু নাহ । 

শিক্ষাঙ্গেতে ডিটই গ্রযোগমাপেক্ষ শিক্ষার উপর 
অধিক জোর ধিয়াছেন। তিন মনে করেন, শিপাখবের 
পর যে নবশ্থার হই হহঘাহে তআাহাব মানত শিক্ষার 
সামগ্তশ্ত খাকবে। ডিউইর মতে জ্ঞান কমান, জান ও 
কর্মশাউ' অঙ্গাঙ্গী তাবে জাডিঠ। জীবপহ শিক্ষা যহদিন 

বাচি, “পিন শিখি, শিক্ষার সমাপি বপিয়া কিছু নাহ । 

ডিটঠব মতে চিল প্রযোজনপ্রস্থত ৪ বাবহাবরসাপেক্ষ। 
ইহ কোন 9 যানবিক না ধাবণাগ ত বাপাব নয। পাবি 

পাশবিক বাগ্ধব ঘল্নাব সঠিত সাক্ষাৎ-সন্থশ্গের মধা দিয়াই 
ইঠার অর্থ পরিস্ফুট হয। আহডিষা বা পারণা সেই 
পরিমাণে সন্চা যে পপিমাণে ইহা প্রশ্াক্ষ জ্ঞানকে অম্পষ্ঠ 
করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়-_ কামাবস্থ প্রাপ্রির সহায়ক 
হয়। শিক্ষা একদিকে মানুষের পারিপাশ্বিকের সহিত 

সামরশ্য বাখিয়া চলার পথকে প্গম করে ও অন্ত দিকে 

মাগষের সুপ বুক্তিকে জাগ্রত করিয়া সেই পারিপার্থিকের 
পরিবর্তন সাধন করিবার পক্ষে সহায়ক হয়। 

ডিউই বলেন, বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, শিক্ষা 
ও গণতয়ের কাঞ্জ হইবে সেই উন্নত বিজ্ঞানের জগতে 

মান্তষের উন্নত চিন্ত্রাশক্তি ও নৈতিক মান শ্বপ্রতিষ্ঠিত 
করা। ডিটইর শিক্ষার আসল কথা হইপ কর্মকূশপী 
বুদ্ধি, যাহা! জীবনক্কে গতিশল কবে সঞিঠত অতীঠ 

আভজ্ঞতাকে স্থর করিয়া বর্তমানের বাধা বিদ্বকে অতিক্রম 
করিতে সহায়তা করে ও অগ্রনর হইয়া! যাওয়ার পথকে 
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ডিক্টেটরশিপ 

পরিষ্কার করিয়া! দেয়। ভাল, মন্দ, এ-সব কথা ডিউইর 
মতে আপেক্ষিক; উহ্হাই ভাপ যাহা প্রগতিশীল, তাহাই 
মন্দ যাহ! প্রগতির পরিপন্থী । 

দ্বে 1. [7]. 1011017795 & [ন, ভ/. 50177 1061, 1017 
1069)69 :: 4 0611607101 13111012171/, (01)10880, 

1962, 

মলোৌরঞন বল 

ডিকৃটেটরশিপ একনায়কতন্ত্র ভ্রু 

ডি কুইন্সিঃ টমাস (১৭৮৫-১৮৫৯ শ্রী) ইংরেঙ 
সাহিত্যিক টমাস ডি কুই্ন্সি ১৭৮৫ গ্রীষ্াবে মাঝেস্টারে 
জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে অধ্যয়নকাপেই বালক ডি কুইন্সি 
অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। গ্রীক এবং লাতিন 
ভাষায় তাহার 'অনায়ামপ অধিকার দেখিয়। সকলে 

বিস্মিত হইতেন। ক্বুণজীবনে তিনি একাধিকবার বাড়ি 
ছ!ড়িয়। পলাহয়া যান। ১৯ বহলর বয়ষে অঝ্ফোও 
বিশবিষ্যালয়ে ভাহাকে ভতি করিয়। দেওয়া হয়। এখানেও 
অভিশয় মেধাবী ছাবররূপে তিনি খাতি লাভ করেন; 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাক্ষা না দিয়]! অক্সফোঙ ত্যাগ 
করেন। 

অব্মফোডে অধায়নকাপে তিনি আফিমের অভ্যাস 
করিয়াছিলেন । পরব কালে যখন সাহিত্যরচনায় 
প্রবুত্ত হণ তখন তাহার কবিহ্বপভ কল্পনাপ্রবণ মনের সঙ্গে 
আফিমের আমেজ মিশিয়া এক বিচিত্র স্বপ্রলোকের সৃষ্টি 

হয়। তাহার স্বিখাত গ্রন্থ “কন্ফেশন অফ আন 
ইলিশ ওপিয়াম-ইটার। (১৮২২ খা) অংশতঃ আন্ম- 

কাহিনী অংশতঃ নিছক কল্পনাশোক-াবহাধ। এ একটি 
গ্রন্থই সাহিতাক্ষেত্রে তাহাকে অমবরতা দান কবিয়াছে। 
এতগ্যতীত সাময়িক পত্জিক্চার জন্ত তিনি অনেকগুলি 

প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। “দি লজিক অক পোপিটিক্যাল 
ইকনমি' (১৮৪১ শ্রী) নামক ন্র্থনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ এবং 
একটি উপন্টাম ছাড়া তাহার সমস্ত রচনাই পত্জিকায় 
প্রকাশিত হয়। 

ডি কুইান্স স্বভাবধর্ষে খেয়াপি ছিলেন। স্বভাবতঃ 
লাজুক প্রকার হইলেও গুণীজনের সঙ্গ তিনি ভালবাসিতেন। 
ওয়ার্ডনওয়ার্থ-কফোলবিজের সালিধো দীর্ঘকাল হংপলাগ্ডের 

লেক অঞ্চলে তিনি বাম করেন । উনবিংশ শতাব্দীর হংবেজী 
গগ্য সাহিতো ডি কুইন্সি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আছেন। ১৮৫৭ গ্রাঙ্াকের ৮ ডিসেম্বর তাহার মৃত্য 
হয়। 

ভিগবয় 

দ্র 108৬1 1075301, 1062 (27069) [.017001, 1926. 

হীরেল্লাথ দত্ত 

ডিকেন্স, চার্লস (১৮১২-৭০ শ্রী) ইংরেজ উপন্যামিক। 
ডিকেন্স ১৮১২ শ্রাষ্টাবের ৭ ফেব্রুয়ারি ইত্লাগের 
লা!গুপোর্টে জন্মগ্রহণ করেন। কেবানী পিঠা জন ডিকেন্স 
খণের দায়ে কারাকুদ্ধ হন, দুর্গত পরিবারের সন্তান চার্ল সকে 
শৈশবেই শ্রমিক-জীবনের শ্চিক্ত অভিভজ্ঞন্া অঙ্গন করিতে 
হয়) বিদ্যাপয়ের শিক্ষাপাভ ও অধিক অগ্রসর হয় নাই। 

সতেরো বৎসর বয়মে ডিকেন্ম সবাধপত্রের রিপোর্টার 
বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং বিশেষ দক্ষার পরিচয় দেন। 
তাহার প্রথম উপন্যাসিক প্রয়াম “ক্বচেড়ু বাই ক্জ 

১৮৩৬ খ্রীষ্টাঝে প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা আনে । 
পরবতী রচনা “পিকুউইক পেপার্স, (১৮৩৭ খরা) ভিকেন্নকে 
জনপ্রিয়তার শর্ধে পৌছাইয়া দেয়। ইহার পর হইতে 
অবিচ্ছিন্ন খাতি ও অর্থার্জনের পালা । 'অবশ্তা বাজি- 
জীবনে ডিকেন্স বিশেষ সখী হইতে পারেন নাই । ১৮৭০ 
খরষ্টাব্ধের ৯ জুন তাহা মৃত্যু হয়। 

ডিকেন্সের উপন্যাস “চরিত্র-চিন্রশালী' | ইহাদের 
'্মধিকাংশই ভাহার অভিজ্ঞতালন্ধ, যেন সমগ্র ইংরেজ 

জাতিকেই বিচিত্র রূপে-ব্ে তিনি ভাহার উপন্ধাসে 
সাঙজাইয়া দিয়াছেন । ডিকেন্ন যেন লঙনের প্রকৃতি 
এমন কথাও সমালোচকেখা বলিয়াছেন । 'পিকৃটইক 
পেপার্স ছাড়াও “অলিভার টুইস্ট (১৮৩৮ থ্রী), 
'শিকোলাস নিকূপবি, (১৮৩৯ খরা), বার্নবি রাজ? (১৮৪০ 
খ্ৰা), “ডভভিড্ কপাবৃফিল্ড” (১৮৪৯-৫০ গ্রা ), 'ব্লীক হাউস' 
(১৯৫২-৫৩ গ্রা), “এ টেল অফ টু সিচিজ' (১৮৫৯ খ্রা), 

“গ্রেট এক্স্পেক্টেশন্ন' (১৮৬১ শ্বা) প্রন্থতি ভীহার 
বিশ্বখ্যাত সাহিত্য কীতি। 

দ্ধ 26171000619 0051)000. 17161011)6, 0০1127165 1010715, 

[,0104017, 1953. 

নারায়ণ গঙ্গাপাখায় 

রা 

ডিগনয় ২৭২৩ উন্তর ও ৯৫০৩৭ পবে অবস্থিত | 
উত্তব-পূুব আসামের লখিমপুর জেলার শহব। ইহ! 
পেট্রেপিয়ামের জন্য খাত । ডিক্রগড় শহর হইতে ভিগবয় 

৮০ কিপোমটার (৫ মাইল ) পূবে অবস্থিত। উত্রুবু- 
পূর্ব রেলপথ ও আসাম ট্রাঙ্ক বোড ইহার পাব দিয়া 
চপিয়া গিয়াছে । আসাম হইতে চীন দেশ পর্যস্ 

বিস্তৃত ১৬০০ কিশোমিটার (১০০০ মাইল ) দীর্ঘ 
ঠিল্ওয়েল বোড ডিগবয় হইতে ১৯ কিলোমিটার 

৬৫৩ 



ডিগবয় 

(১২ মাইল) দক্ষিণ-পুধে অবস্থিত পিডে] হইতে আগন্ত 
হইয়াছে । 

ভিগবধ ব্রহ্গপুত্র উপত্যকার উত্তর-পুর্ব প্রান্তে অবস্থিত। 
ইহার উচ্চতা ১৫* মিটাত্র (৫** মু ))১ এই উপতাকা 
উচ্চ পবঙ্মালার দ্বারা অর্ধচক্রাকাবে বেছ্টিত। উত্তুরে 

৭৫০* মিটার (২৫০০০ ফুট) উচ্চ তুষারাবৃঙ শিখব 
-সংবপিত পূব হিমাপয়। দক্ষিণ-পুবে ২৭০* মিচাব 
(প্রায় ৮০৯০ ফুট) উচ্চ পার্টকই পবধতমাগা ভারত 

ও ব্রহ্ম দেশের সীমা নিদেশ কবিতেছে। ডিগবয় 

হইতে প্রায় ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে বুডি ডিহিং 
নদী । 

জলবাধু উষ্ণ ও আরজ । বাঁক বৃষ্টিপাত ৩০০০ 
মিলিমিটার (১২০ ইঞ্চি), প্রধানতঃ এপ্রিল হইতে 
অক্টোবর মাসে বৃষ্ট হয। বর্তমানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
(কিছু কমিয়াছে। 

১৮২৫ গ্রীষ্টান্ে পেঁফচেন্যাণ্ট আর, উইল্কক্স উত্তপ 
আদাম জরিপ কবিতে গিযা এ অঞ্চলে প্রথম কৈলের 
সঙ্কান পান। মাকুম ৪ নামডাংএ কষেক্টি অগভীর 
তৈলকুপ খনন করা হয়। উচ্ভার পব আসাম বেশওয়ে 
আগ ট্রেডি, সংস্থা ডিগণযে তৈল আবিদ্ধাব করেন। 
১৮৯০ গ্রীষ্টাব্ধে ১৯৮ মিটার ( ৬৯৯ ফুট ) গতীব কুঁপ হইতে 
ব্যবসাধ উপযোগী তৈপ উত্তোলন করা হয়। ইহাই 
ভারতে সপ শিল্লের প্রথম হ্ত্পা 21 ১৮৭৮ খ্রীষ্টা 
হইতে আসাম 'মযেপ কোম্পানি এহ কান গ্রহণ কবেন। 
১৯০১ খ্রীষ্টান্দে একি তৈল শোরনাগাব গ্বাপি৩ হয়। 
১৯২১ শ্রীাবে বর্মা অযেল কোম্পানি আমাম অয়েল 
কোম্পানির সহিত যোগদান করিয়া এই কাধকে আরও 
উন্নত করেন। 

ভাবতে একমান্ টিগবয় শহরটিতেই তৈপক্ষের ও তৈল 
শোধনাগারের একত্র সমাবেশ দেখা যায় । শোবধনাগাএটি 
শহরের অভ্ান্তরে। তৈলক্ষে শহরের ধক্ষিণ-পুবে 
১৪ কিলোমিটাব (৯ মাইল) ও উন্তর পুবে প্রায় ২ 
কিলোমিটার (১২ মাইল) বিস্তৃত। ইঠার আনত 
প্রায় ৫ বগ কিপোমিটার (২ বর্গ মাইল )। ১৪৫৯ 

গ্রা্টাঝে ড্রিলিং (বেধন ) বন্ধ হইবার পূব পধন্ত ৯০৯টি 
তৈল-কৃপ খনন করা হয়। পরবণা কালে তৈণ উতৎ্পাদণ 
কমিয়া যাইবার ফলে ডিগবয় হইতে ৪* কিলোণ্মটার 
(২৫ যাইল) দক্ষিণ-পৃবে নাহাখকাটিয়া হইতে বেশি 
পরিমাণ অপরিক্রত তেল ডিগবয়ের তলের সহিত 
মিশাইয়া শোধনাগারে প্রেবিও হইয়া থাকে । ডিগবয়ের 
তৈলে যে মোম পাওয়া যায় তাহা অতি উৎকষ্ট। 

৬৫৪ 

ডিগবি. উইলিয়াম 

ডিগবয়ের শোধনাগারেদ তৈল হইতে নিক্মলিখিত 
উপাদ্দানগুলি পাওয়া যায়: 

ভপালাণ শঙ্কর ও 

মোটর ম্পিখিট (পেল) হও 
কেরোসিন (উম শেখী ) ন্ 

কেবেসিন ( শিল্প শেশী ) ১৩ 
ডিল্লে তৈশ ১৩৩ 

খাঁবাশি হেল ১১১ 
মেম ৯ ৭ 

পুভ্রিকতটিং আহব (পিঙিস ১৩৭) ৬ ৫ 

বিটুমেন (টব) ১৮ 
বাক ১৫ 

হাপিশ প্রচ 

না বিয়। প্রতাবাধক ভো7 ৬৬ 

ঘি তীয় মহাধুছের সময়ে যুঙ্ছে পেল সরবরাচের অন্যই 
ডিগবয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ববে। এ মমযের 
পর হইত ইহা একটি মাপুনিক শহরে পবিশত হহমাছে | 
টিলাগুলিৰ উপর সাধারণ “১ বড বড় আমিন ও ঠাস- 
পাতাল অপস্থি ত। 

১৯৬১ এ্ষ্টাকেণ মাদমশখম!র মগচযায়ী লোকস খা। 
৩৫০২৮ । তারা ঙব গান সমস্ত দেশের গবিবাসীদেখহ 
এখানে দেখা মান।। শিপ মলমীনাদের সথহ বেশি । 

এখানে কোম্পানিব দাবা পারিচালি» ৩টি উ*% 

বিগ্ভাশখ ৪ ৪ প্রাণশ্িক বিগ্ভালয় স্্বাপ ” হইগাছে। 

স্কাণয লোন সাহাযো মারল ৪টি ৬১ বিগ্ভাশখ ৪ ৪টি 
প্রাথমিক বি্ভাপয স্থাপিত ত৯মাছে। ১৯৬৫ গ্রাগাবে 
১টি কপেদ ৪ প্রতিত্ি 5 হহয়াছে। 

দ্ধ ৬/০11৭০০ 2 1১800 & 10010073004, ৫৭, 

0/011৫ 0650141১109 01 1০0018111, ০জ 0911, 

1950 5 73400, ০1, 5011১170011, 1965. 

গাস্টিন পা । 

ভিগ্িঃ উইলিয়াম (১৮৪৯-১৯ ৪ খী) ইংরেজ সংবাদ- 
পত্রসেবী ও ভারঙহিতৈষা। ডিগ্বি ১৮৪৯ গ্রাষ্টাকের ১ মে 
বিপাতে জন্মগ্রহণ করেশ। তিনি প্রথমে সিংহলে ও পরে 
মাদ্রাজে মংখাদপবণেবায় রত ছিলেন। শেষোক্ত স্থলে 
"মাদ্রাজ টাহন্প? পরিকার তিনি সম্পাদক ছিপেন (১৮৭৭- 

৭৯ আরা) ডিগৃবি ম্ব্দেশে ফিবিম়া ভারতবর্ষের পক্ষে 
প্রচারকার্ধ এবং কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 
ব্রিটেনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 'ইণ্ডিয়া কমিটির 
সেঞ্েটারি শিথুক্ত হল (১৮৮৯ খরা) এবং ইহার মুখপত্র 



ভিত্রনি, ওয়/প্টাণ 

ইত্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদন! কবেন (১৮৯০-৯২ শ্রী)। 
তিনি দক্ষিণ ভারত দ্বৃতিক্ষ "তহবিলের সেঞ্চেটোবি ছিলেন। 

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের অর্থ নৈন্ক "অবস্থার উন্নতি 
হইয়াছে, লর্ড কার্জনের এই উন্ভির খগ্ডনকর্পে ডিগবি 
প্রস্পারাম ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" ণামক এক বিখাত পুন্তক 
বচন। করেন । ১৯০৪ গ্রীষ্টাকের ২৪ সেপ্টেঙ্গব ঠাঙার 
মুতা হয়। ডিগবখি-বচি উল্লেখযোগা গ্রস্থাবলী 2:76 
1718)6 (০710010170৮ 50140107171 €( ১৮৭৬-৭৮ 

ত্র), [74107 [%০0০1৫7/5 1013701157, 00758109601 

(১৮৮১ শ্রী), 17167001176 17101215070 100 

1271212)70 (১৮৮৫ থ্রী) :005001015 137712518171112 
(১৯৭১ থ্রী )। 

মোগশ্চন্্া বাগল 

ডিজনি, ওয়াণ্টার (১৯০১ ৬৬ শ্রী) মাফিন কাটুন 

চলচ্চিত্র প্রযোজক ছযাণপ্টার (গষান্ট) টিজ্বনি ১৯০১ 

ত্রীষ্টাকে শিকাগোতে জন্মগ্রহণ কবেন। তিনি প্রথম 
বিশ্বমঙ্ধে আথুলেন্ল চাশকেব কাজ কবেন। ১৯২৩ ২৬ 
্রীষ্টাবকালে হপিউছে সঙ্জীব কাটন চিত্র লইয়া পরীক্ষা 
নিপীক্ষা চাপান , “ম্যালিস হন কাণঠনলাপ (১৯২৩শ্ী) 
9 মঙ্যান্না "মযালিস' কৌতৃকচিয শিমাণ কাবেণ | ১৯২৬- 
২৮ শ্রী্গাব্কালে ঠাহাব 'অসপ্যাল্ দি রাখি? কাটনিগ্ুলি 
জষ্টকয। গিমবোট উষ্টশি (১৯৯৮ শী) তাহার প্রথম 
শদমুখব চিন , “মিকি মাউস? এই চিনে বিশ্বজনঠ্িয় হয । 
১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সুর" হয বিন কাটি পনা ১ বিন গসিলি 

সীম্ঞণি? চিএগুলি চিত্রামোদগেব আট করে হিস 
হোয়াঠট আগ দি সেভেন ডোষার্ফল' (১৯৩৮ শ্রী) 
তাহা প্রথম পুথ-ধর্ধা কাটে চিহ। হহার পরে আসে 
পপিনোচিও” ( ১৯৪০ গ্রী), 'বান্থি' (১৯৪২ শী), 'ডান্ছো, 
(১৯৪২ শ্রী)। শিশুমনে এই মকল লোকচিন্বগ্রাহী 
ছবির আবেধন সমধিক | এশাণ্টাসিথা (১৯৪১ শ্বী? 

পাশ্চান্তা ক্লযাসিক্যাল স"গীতে বাখামুলক কারন চিন । 
প্রাকৃতিক তথোব তিত্তিতে রচিত প্রামাণিক চিত্র ৪ 
সাধারণ নাটকীয় চিন্েব গ্রমোজনাতে৭ ডিজী নিব কত্ত 
অনামান্ত । সবসমেত তিনি প্রায় ৬০* চিত্র রচনা কবিষা- 
ছিলেন। তাহার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কয়েকটি নামকরা 
চিজ: 'সিগুাবেলা' (১৯৫০ শ্বী);) 'আলিন ইন 
ওয়াগডারপাণ্ড (১৯৫১ শ্বী),১ “দি লিভিং ডেজাট' 
(১৯৫৩ গ্রী); "ল্িপিং বিউটি? (১৯৫৯ শ্রী), “দি স্ুইশ 
ফ্যামিলি ববিনমন” (১৭৬৯ শ্রী); “দ আবসেন্ট-মাইণেড 
প্রফেসর (১৯৬১ শী); “দি পেজে অফ লোবো? 

৬৫৫ 

ডিটান্মিল্যাণ্ট 

(১৯৬২ শ্রী) ৪ “দি মুণম্পিনার্গ' (১৯৬৭ খ্রী)। ১৯৫৫ 

্্ান্দে ৩৭০ পক্ষ ডলার ব্যয়ে নিথিত মায়াকানন 'ডিজ নি- 
প্যা্-এক উদ্বোধন হথ। ১৯১৬ শ্রীষ্ঠাকে ভিজ শির 
মুহা হয়। 

মন্দান নহিব 

ডিজেল খনিজ ঠপ দ্র 

ডিটা র্মিত্যাণ্ট (0৩160010870) একপ্রকার গ।ণিতিক 
ছক। সারি (বো) ৪1 সে (কলাম) 1 সখাক 

(1) একটি পনান্রক পুরু সখা) পদের € £লিমেন্ট ) 
সাহায়ো 1 শ্রেণীর (আডার 19) ডিঢাব্রমিন্থাপ্ট লিখিত 

হয। প্রতিটি সানি ৪ প্রতিটি সস হইতে একটি এব" 
কেবণমান একটি সখা] লইয়া তাহাদের গ্রণকল কবিয়া 

প্রণফপ্কে একটি নিটি্ট প্যিমাভলাগে 11] আথব! -1 দ্বাব। 

গুণ করিয়া এক-একটি পদ হম) এহক্রপে গঠিন সর্ব- 
সামত 01 ( লঙু 2.3 7) পদেব সমগটিই হইপ 
[ডঢারণিন্তাণ্ত-এব মান | যথা 

6011] 215. 

সন ৫21 ৫4? 

0118 

০0216 
45 চা এ স্স্ত এক, 1 শ্রেণাব ডিটারমিহান্ট 

৫711 075,505 

বে ৯ ৪ ঁ* মি খ 
রর এবং ইতাণ মান হইল ১-]) 0112 25272 হোত 1 ৬৩ 

সমনীতে সাবা 171 পদ পল্যা হইয়াছে । (61, 68১67) 
এই কুমকে টি-স খাক পারস্পরিক হান পরিবহনের দ্বারা 

শাহাণিক কমে অথা (1, 2, 3,১77) এই ক্র আন। 

ধায (যে কোনও দ্বুহটি ৫৭ মধো পারম্পবিক স্থান- 
পবিধ ঠনকে একটি পাবিব*ন মনে কবিতে হইবে)। 

এইকৃণে-- 

৬51 8121 5812 একটি গথম তেনীব ডিটারমিশ্ান্ট | 

১৬০ এ) রাহ - ৫11 2227015 2০1 একটি খিঙীয 
৫. ৫843 

শ্রেণীব ডিঠারমিন্যান্ট | 

১৩ 7 050 415 013 7 611 0.0 033 1412 
0,104 023 ৫3। 4৭। 1 13791 23] 

৫২] 053 037, -- 41 ৫.3 ৫32 212 021 033 

41 $2১ এও! 

হইপ একটি ভূতীষ শ্রেণর ডিটাবমিগ্যাণ্ট | 

জান গণিওজ্ঞ লাইবনিংস্ ১৬৯৩ গ্রীাষে ডিটাব্- 

মি্তান্ট-এর সাধারণ সংজ্ঞা প্রকাশ করেন। ছুইটি 
সমান্তরাল রেখার দ্বাবা বঞ্ধ ডিটার্মিন্তাণ্ট পাখবাব এই 



ডিনামাইট 

পদ্ধতি আর্থার কেইপি (4১. 089165% ) কর্তৃক ১৮৪১ 

খ্রীষ্টাব্দে প্রবতিত হয | হহার সমধিক বাবহার এ সমগন 

হইতেই হয়। 
সারির সহিত স্মগ্তের পারস্পরিক স্থান পবিবর্তন 

কবিলে ডিটান্মন্ান্ট-এর মান অপর্িবতিত থাকে। 
যে কোনও ছুহটি সারি অথণা ছুইটি শপ পারস্পরিক স্থান 
পরিবর্তন কালে ডিটাব্মিন্াণ্ট-এখ মান -1 ছ্বাবা ুণিত 

হয়ু। ডিটারমিন্তান্ট হইতে 1ম সারি ও 5-তম স্তগ্ত 

বাদ দিপে অবশিষ্ট সারি ও স্তস্ত দ্বারা গঠিত [ডটাব্মিন্যাপ্ট- 
কে তম সারি ও $-৩ম স্তপ্তে অবস্থিত মৌলবন্ত এ). 

এব প্রথম মাইনর ( ফাস্মাইনর ) কহে। 487 12, 
429 যথাক্রমে 21723 9 ৫,। “এল £১৩-৩ে প্রথম 

মাইনর হইলে দেখা যায় 

১৩ _11 4$11-02 £8121055 £7। 

একাধিক সবল সমীকরণ সমাধানে ভিটাবৃষিগ্নন্ট 
বাবহন হয়, যথা. 

1৮194170550, ১7294025509 এবং 
৫594৮১১1০১2 09 

এই সমীকরণত্রম সমাধাশধোগ্ায (* ১২0 এই 
সমাধান ভি) হইবার জন্য ১. এ। 90) 

৫] রী ০2 ী ী 

৫টি] /3 ০৪ 

হওয়। প্রয়োজন ও যথেষ্ট । আবার ১" 0 হইলে ৫1২4 

চ,১1-০,হ--৫1, ০:%4 9,910 502, 25০ 939 1642 
₹50, এই সমীকরশজজয় সমাপাশযোগা হহবে এপ এক- 

মাত্র মসাধান 2541 ১, % » 131) 25504 

এখানে 

ণ) 0। ০1 ৫1৫8 ০ 2) 107 1 

48৭) ৫৪ 02 02 1375 ৫5 44 ৫2 (2৯ রী (2 ৪ 

৫3 ০3 ০3 9 ৫৪ 93 ০৭ ৪ 1 &, 1১) ৫3 

দ্র 17000751011, 10610160101 10616171070116 

11 016 11156071001 01৫61 ০01 106%6101)7/6776, ৬৮০1৩ 

11৬, 1,070, 1906-20 » 600 196601717710115 

110 1410706 5. 

ডিনামাইট বিস্ফোরক দ্র 

ডিপজিট অবক্ষেপ। সাধারণতঃ সপ অর্থে ব্যবহৃত 

হইলেও ভূবিগ্তায় ইহা খনিজ বা আকরিক অবক্ষেপ অর্থে 

প্রয়োগ কর! হয়। অবক্ষেপ অসংখ্য প্রকার, যথা : 

শর্তিকাস্থ চক্রব 

ডিফ থেরিয়া 

রাসায়নিক, মহারদেশীয় ( কর্টিনেন্টাল ), অতলীয় ( ভীপ 
সী), সবজশীয় ( ফ্রেশ ওয়াটাব ), স্তবপীয়, আগ্নেয় ইতাদি। 
বিভিন্ন পারমাপ এবং গঠনের মণিক ( মিনগাল ) বা 
আকারক অবঙ্গেপ পুববণিত নানাবিধ প্রার্কৃতিক ক্রিয়ায় 
উৎপন্ন হয়। অবন্ষেপের উৎপত্তি) সংযুতি (কম্পোন্িণন ) 
এবং অবস্থানকে ভিপি করিয়া হহার নানা শ্রেণাবিাগ 

আছে । সাধারণতঃ ম্মাগ্নেষ এবং ব্ধপান্তরিত শিলার 

বিঙ্গ (ফ্র্যাকচার ) বিধাব (ফিশার ), দারণ ( জয়েণ্ট ) 

শ্রসতল (ফন্ট প্লেন), ভাজ ( ফোন), $ম্ততল ( শিয়ার 

প্লেন ) বা স্খলনতপ (ল্গিপ প্লেন) প্রতি অন্থবু'ল গঠনের 

স্থান মশিক ব। আকরিক অবন্মেপের প্রাকৃতিক অবস্থান 

নিৎস্ছণ করিখ। খাকে। ইহা ছাঙাও পাপলিক শিশার 

স্তবাষণভলে৭ ( বেডিং প্লেন ) মশিকী বন (মিনরাপাই- 

ডেণন ) পখিব'ক্ষত হয। প্রযোজনীথ মাণক বাত্মাকগিক 

কোনও অবক্ষেপের পধাপ বিস্তার এবং গুচৰ কেন্দ্রী ভবণ 

ঘটিলে তাহাকে সম্পদশীল অবক্ষেপ (হকনামক িপঠিট ) 

বলা হয়। 

দ্র /১.৮]. 3.0৮17811, 12001770117. 1৬1111গ141 1961)0১75, 

০৬ ৬০11, 1946, 
মশলার দ% 

ডিফ থেরিয়া গলা, নাক আথবা স্ববঘ্ ডিফ্নেরিযা রোগে 
ঝালি-জা হীঘ একটি পদার্থ দ্বারা শাবু* হঘ। 

ক্লেবস ১৮৮৩ খবষ্টাকে শ্রথমাড দখেবিসাব বোগন্দীবাণু 

আবিঞ্চার করেন এব পোলার (198৩0) ১৮৮৪ 

্রাষ্টাব্খে এহ জীবানুখ পৃথককরণে সঙ্গম হন এই 

জীবাণুর [খক্জানলম্মভ নাম করাইন ৭1রিযাম 

ডিক খেবিঈী ( 007716-0006511117) 411)01616) 1 হহাণা 

সচপ জীবাণু নহে । ডিখেরিযা জীবাধুাভন প্রকাহ, যথা 

গ্রাতিন, হণ্টাপামডিয়াম ৪ খ্রিটিল। প্রথম দুই প্রকার 

জীবাণু আধিকাশ সময়েই বিষময় এবং প্রাণান্থক্চারী। 

মিটিন অধিকাংশ সময় বিষহীন | কলিকাতায় মিটিস 
জাতীয় জীবাণুবহ প্রাধান্য বেশি। 

ডি খোর সাধারণ ৬ঃ শিশুদেরই হইয়া থাকে । ছুই 
হইতে পাচ বৎসর বয়সেই ইঠাদের প্রকোপ বোঁশ দেখা 
যায়। ডিগথেরিয়া জীবাণু প্রধানতঃ গলা ও টন্পিল 
আক্রমণ করে, ইহা] ছাড়া শাক, চোখ এবং স্বরযকও এই 

জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হহতে পারে। 
গলার ডিফথেখিয়া সাধারণ ৫: খুব ধীরে ধীরে প্রকও 

হয়। অনেক সমস গপায় এবং টন্দিলে শাদা ঝিল্লির মত 

পরদা দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে জর ও কাশি 

৬৫৩৬ 



ডিফো, ড্যানিয়েল 

দেখা যায়। সময়ে সময়ে বমিও হইতে পারে। 
লিক] গ্রন্থি ফুলিয় যায়। 

স্বরযন্ত্রের ডিফথেবিয়া সাধারণতঃ গলার ভিকথেরিয়া 
হইতেই হয়। ডিফথেবিয়ার পরদ] বড় হহতে হইতে 
নিঃশ্বাসের পথ রোপ করিয়া ফেলে। প্রথম লক্ষণ-_ 
গলাতাঙা ও অবিশ্রান্ত কাশি, তাহার পর ভয় নিঃশ্বাসের 
ক্। শ্বাসনাপী কাটিয়া নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা না করিতে 
পারিলে বাচিবার আশ] থাকে পা। 

নাকের ডিক থেরিয়াতে নাক হইতে পুঁজ ও রক্ত 
পড়ে। নাক হইতে অনেক সময়েই গণায় বোগ ছডাইয়। 
পড়ে। 

চোখের ডিক থেরিয়। সাধারণত: নাকের ডিক খেরিয়] 
হইতে ছড়ায়। ইহা ছাওা ত্বক, জননেঞ্জ্িয় বা দেহের অন্য 
স্থানের ঘা প্রভৃতিতেও ডিফথেরিয়া হইতে পারে। 
ভিফথেখিয়াব জীবাণুর অধিবিষের (টক্সিন) প্রকোপে 
হাদযস্থের ক্রিয়া বঙ্ধ হইতে না নারের অবশতা ঘটতে 
পারে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে অধিবিষ রোধকারী সিরাম 
বাবহৃত হয়। আজকাল নানা প্ুকার আন্টিবায়োটিক, 
বিশ্যে কাপয়। পেনিশিপিন, সিরামের সহিত বাধহ” হয়। 
প্রতিমেধক টিকা পইশে গুক্ষশর ডিদথেবিয়ার হাত হইতে 
রক্ষা পাওয়া যায়। 

গলার 

ননীগোপাল মজুমদার 

ডিফো ড্যানিয়েল (১৬১৬০?-১৭৩১ শ্রী) ইংরেজ লেখক। 
১৬৬০ কিংবা ১৬১১ খ্রাষ্টাব্ধে লগ্নে জেম্স্ ফো-র পুত্র 
ড্যানিয়েলের জন্ম হয়। চল্লিশ বসব পরে ড্যানিয়েল 

পৈতৃক পদবী 'ফো”-র পুবে একটি “ডি' যোগ করিয়া 
£ভিফো” (10509৬ )-০5 রূপান্তরিত হন। খিশ্বধাহিত্যে 
এই নাষেই তিশি স্থপবিচিত। 

বালো যিম্টাব মর্টনের স্কুলে সামান্ত পঠন-পাঠনই 
তীহার শিক্ষাজীবন । যৌবনাবস্তে ধ্মান্দোপন ও রাজ- 
নৈতিক আন্দোপনে জড়িত হইয়া পড়েন। অল্প বয়সেই 
তাহার লেখার প্রতিভা প্রকাশ পায়। লেখনীই তাহার 

উপজীবা হয়, সাংবাদিকতা ও বি৬রকমূলক পুস্তিকা বচনাই 
ত্াছার পেশ! ছিল। ধর্ম সম্পকীাম একটি ব্যঙ্গ পু্তিকার 
জন্য ডিফো গিজা-কর্তৃপক্ষ এবং টোরি সবকারের রোষ- 
ভাজন হন, ফলে গপিলোরি” দণ্ড ভোগ এবং কারাবাস 
বরণ করিতে হয়। ইহাতে তিনি আরও জনপ্রিয় হন। 

সমাজের নিয়স্তবের মানুষগুপির সহিত ডিফোবর গভীর 
সহমমিত। ছিল, তাহাদের তিনি আত্মজন মনে করিতেন। 
নিমজ্জিত জাহাজ হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত, দীর্ঘকাল নিঞ্জন 

হ্যা ৩৮৩ 

ডিফ্যাকৃশন 

ত্বীপবাসী জনৈক নাবিকের ( আলেকজাগার সেলকার্ক ) 
ম্মভিজ্ঞঠার ভিত্তিতে টার অমর উপন্যাস রবিনসন 
ক্রুশো' (১৭১৯ খর) রচিত হয়। ইহা ছাড়া “মোল্ 
ফ্লাণডার্স (১৭২২ খ্রী) এব “রোকসানা? (১৭২৭ শ্রী) 
তাহার ঢুঈটি বিশেষ উল্লেখযোগা রচনা । ১৭৩১ খ্রীষ্টাবের 
২১ এপ্রিল লগ্ডনে ডিফোর মৃত্যু হয। 

নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 

ডিফ্র্যাকূশন রশ্িগ্ুচ্ছ হিসাবে ধাবমান আলোর পথে 
অবস্থিত কোনও বস্তর ছায়া দূরস্থিত পরদায় পড়িলে ছায়ার 
সীমাপেথা তীক্ষ না হয়া কিছুটা! যেন অস্পষ্ট দেখায়। 
আলোক-তরঙ্গ তাহার তরগ্গধযিতার জন্যই কোন ৪ বাধার 
প্রান্তদরেশ খুপিয়া জ্যামিতিক ছায়ার ভিহবেও কিছুটা 
প্রবেশ করে। এ ছায়ার প্রান্ত ভাগে বিশেষ অবস্থায় 
আলোক ও অন্ধকার রচিত বিশেষ প্যাঢান সৃষ্টি হইতে 
পাপে কারণ আপো! এ বাধার জ্যামিতিক ছায়ার প্রাস্ত- 
দেশে খুরিয়া যাওয়া নিজের কিছুটা অংশের সঙ্গেই ইণ্টার- 
ফিয়াণেন্স বা] বাভিচাব ঘটায়। এইরূপ ঘটনা নামই 
ডিফাাকৃশন। 

একপ ঘটনার প্রতি প্রথম দষ্টি আকধণ করেন ১৭শ 
শতকের বিজ্ঞাপী গ্রিমাল্ডি | ডিক্র)াক্শন সংক্রান্ত বহাবধ 
প্রাকৃতিক ঘটনা নিত্য দৃষ্টগোচর হয়। আকাশকে এ 
কারণেই পীল দ্েখায়। 

ডিফ্র্াক্শন গ্রেটিং: ইহ] একটি যস্থ যাহ! দিয়া 
বর্ণালী হুটি করা যায। কাচ অথবা স্পেকুসাম ধাতুর 
উপরে স্ক্ হীরক স্থচী দ্বারা অতিশয় ঘনসন্গাব্ট 
সমন্তরাল রেখা টানা হয় ( প্রতি হাঞ্চতে পঞ্চাশ হাজার 

রেখা থাকিতে পারে )। সেটিকে ছা হিসাবে ব্যবহার 
করিয়া সেলুপয়েডের দ্বারা ছাপ তু'্লয়া নেওয়া হয় 
(রেপ্রিকা )। ফোটো কপি প্রক্রিয়াতেও গ্রেটিং তৈয়াৰ 
হয়। গ্রেটিং-এর সাহাযো আপোকের তবঙ্গ-দৈর্ঘ7 ুষ্্ভাবে 
মাপাযায়। কিছ্তু রোল্যাণ্ড নিমিত অবওপ গ্রেটং-এর 
ক্ষেত্রে কিছুই প্রয়োজন হয় না। 

এক্ স-রে ডিফ্র্যাকৃশনঃ গ্রেটং-এ রেখাগ্ুলির 
পারম্পরিক দুরত্ব আলোর তরক্ষ-দৈর্ধোর সমতুলা হইলেই 
ডিফ্র্যাকশণ সম্ভবপর । একুস-রের তবঙ্গ দৈর্ঘা সাধারণ 
আগোকের চাখি হাজার হইতে সাত হাজার ভাগ (১০-৮ 
সেট্টিমিটার ) ক্ষুদ্রতর। বিজ্ঞানী পাউএ দ্েখাইয়াছেন ষে 
প্রাকৃতিক কেলাসসমূহে অনুলজ্জাব বাবধান এমনই যে উহা 
এক্স-রের ক্ষেত্রে গ্রেটিং-এর মত কাজ করিয়া |ভফ্রযাকৃশন 
ঘটায়। একুস-রের ডিফ্রাকশন-পণীক্ষা এখন কেলাসের 

৬৫৭ 



ভিবেধার 

অগ্রসঙ্জা বুঝিবার বা কেলামের গঠনতত্ব জানিবার প্রধান 
উপায় ("একস বে? দ্র )। 

ইপেক্রন ভিফ্াকৃশন ইশেকটন রশ্বিপাতের 
ফলে ধাতব কেনাস হইতে হশেকট্রনে ভিফ্র্যাকশন 
সম্ভব। এ ঘঢণা ইলেকট্রনের শ্বৈত চবিব্র অর্থাৎ 
পদার্থ ও তরঙ্গধষিতার পরীক্ষামশক প্রমাণ । এই 
ঘটণার সম্তাবাতাযই ইশেকট্রন মাইত্রস্কোপ য্ধ সম্ভব 
হইযাছে। 

নিউট্রন ডিফাকৃশন মন্দগতি নিউট্রন শ্োত 
কেশামের অগ্চশঙ্জার দকন এ কেলাল হহতে ডিয়শাক্শন 
ঘটা । একুস-বে ডিফ্র্যাক্শনের মতই নিউট্রন ডিফ্যাক 
শন কেপাস পরীক্ষা আত মুল।বান পঞ্ছাতি। 

বিমণপন্ু ঠিব 

ডিবেঞ্চার ডিবেঞচার বপিতে বুঝাম এমন এক দলিল 
( 'িগাশ ইনস্টমেপ্ট? )যাহ| দ্বারা কোনও প্রর্ঠান 
(যেমন যৌথ মৃ-্ধনী কোম্পানি) নি সম্পাঞ্ বন্ধক 
ঝাখিষা অপরের (ধাদণকারীদের ) শিক হহতে আন 

গ্রহণ কবিবাব নন্য একপতাবে চুওবছ্ হয যে আগামী- 
কালের «ক নও বিশেষ তারখে এ খণ প্রশার্পণ কাবু 
এব" এ খ্ণর দরুন স। শির্দি্ হার, নিদিষ্ট দিনমমুহে 
নিষমিতভাবে দিয়া যাইবে । ১৯৫৬ খ্রাষ্টাকেণ ভারতীয় 
কোম্পানি আইন অন্যায়ী উত্ত বন্ধকী সম্পন্ভির বিবরণ 
রেি্টাব অফ কোম্পানিজ এর নিকট ২১ দিনের মাধা 

রেজেঠি করিতে হয় ও রেলিস্টাব কর্তক প্রদণ্ত সার্টি- 
ফিকেটের অন্পিশি প্রতি িবেঞ্চার পারধ উপর প্রকাশ 
করিতে হয়। বন্ধক সম্পকি ৩ সমুদয় কাগজপত্র কোম্পানির 

রেজিস্টার অফিসে রাখিতে হয় এবং কোম্পানির যে 

কোন৪ অংখদার বা পাণ্ুনাদার অন্তরোধ করা মাত্র 

প্রদশন কখিতে হয । 

ডিবেঞ্চার খণপত্রসমূহ কোন৪ বিশেষ 
(সাধারণতঃ ১০০* ঢাকার) ভয়। শেয়ার বাজারে 

এগুলির কেনা-বেচা হয়] থাকে। বঠ$মানে ভারতের 
স্টক এক্স্চ্ঞেলমুছে বসবে আন্মানিক ১** কোটি 
টাকার ডিবেঞ্চারের কেনা বেচা হয়। 

ডিবেধার সাধারণ» দুহ প্রকারের হয় ১. রেজিস্টার্ড 
ডিবেঞার ৪ ২. বেয়ারার (065201) ডিবেক্কার। 
বেজিন্টা ভিবেঞ্চাবের ক্ষেনে ফ্রেঠাকে কোম্পানির 
খাতায় নিজের নাম রেজেদ্রি করিতে হয়। তবেই ক্রেতা! 
সুদী ও আসল মৃপধন দাবি করিতে পারে। বেযাবার 
ডিবেঞাবের ক্ষেত্রে নাম বেজেত্রি করাইবার কোনও 

মুগ 

ভিম 

প্রয়োজন হয় না। এক্ষেন়ে খণপত্রের সহিত সংঘুক্ত 
বুপনসমূহ দেখাইলেই আদ পাণয়া যায়। 

যৌথ কোম্পানিসমৃ* বাতীত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও 
ডিবেঞার দ্বারা খণগ্রহণ করে। এগুলির কাজও স্টক 
এব্স্চেএসমূহ হয়। 

দ্র 0101795161৭, €৫,, 1186 131050655 (49০1০- 

10606. 01১ 1,261 4১10156, ৬০] 11, [.0107001), 

1950 

ততলবৃক হর 

ডিভিডেন্ড যৌথ মূলধশী কাববাবে লাভের যে, অণশ 
অশীদাপগণের মাধ বটি ঠ হণ তাহাকে ডিভিডেন 5 
বপে। প্রেহারেন্শ শেঘাবের উপর ডিতিডেনঙ নিরিষ্ট 
হারে (দ৭মাহয। কিন অভিনারি বা একুছটি শেশারের 
উপ শিপিষ্ট হারে ডিঙডেনড দেপযান কোনও প্রথা ব 
বিধান নাভ। অঠিনা। বা এবুহটি শেবাণের টপ 

ডিভিশ্নে৬ মে কোনও হাবে দেশয়] চাল ডি্সিগনভ 
€ ডা ছন/ডর হার নকোল্পা নব ৬ারেবৃএপণার সুপাবিশ 

মন্যাখা '্ম শগার্গতোৰ মহা মঞ্ামালিপ হক বোন 

ইঞস| উঞ অগমোদাশর দিন 525 6৭ দিশশব আধ্য 

মশীপারণণতচক 5% ডি ডন বণ বা বাধ বিহান 

ভার পথ কোম্পানি মাঠ/ণ নিব আছে | নন বহসণের 

মধ্যে ডি।শডেনড দার না কাব, ছি ৩ঞেনড ভামাণ 

হহয়া মাধ। 
৮2 1ম)7 1 

ডিম যে সঞ্ল প্রার যৌন প্র্ণন হইযা থাকে নাহাদে এ 
অণেকেহ ডিম পাড়ে। অবশ্য গুগ্ঠপায়ী শ্রেোর মনো 

কেবল প্রোঢাবেখিয়। উপ শ্রণী2ুপ্ত হব (প্রাটিপাস ), 
একিডআা প্রা প্রাণীহ ডিম পাড়িয়া থাকে । 

ছিথ্বাপু ( ৪তাম ) তাহার চারি ধিকে একাধিক ঝিলি 
এব কোনও কোন৪ ক্ষেবে তাহাদের বাহিরে একটি 
কঠিন খোপা) ভহাদের লহয়াই ডিম গঠিত। ডিখ্বাণু 
ডিথ্বাশয়ে উৎপন্ন আীযৌনকোধ। ইহার লিউক্িয়াসে 
ক্রোমসোমের সংখা। দেছের অনান্য সাধারণ কোষে 
তুলনায় অর্ধেক | অপরিণত হইবার সময় ডিগ্বাণুর মধ্যে 
ভবিষ্যৎ জাণের জন্য খাগ্যবপ্ধ বা কুসুম সঞ্চিত হয়। ্তন্ত- 

পায়ী ও নিয়স্তরের অধেরন্দপ্তী প্রাণীর ডিথ্বাণুতে স্বল্প 
পরিমাণ কুন্্ম লাহটোপ্লাজব মের সবর সমপরিমাণে ছড়াইয়' 

থাকে । সন্ধিপদ (মাবুধোপোদা) গোষ্ঠীর প্রাণীর ভিম্বাণুতে 

সাইটোগ্রা ম কুসুমের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকে। 

১৫৪৮ 



ডিম 

পাখির ডিগ্বাণুর নীচের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে কুসুম ৪ 
উপর পিকে অল্প পরিমাণে সাইচোপ্রাজ ম ব£মান। এই 
তিন প্রকার ডিমকে যথাক্রমে সমকুষ্বম (হোযোপেসিথাপ), 
কেন্দ্ুকুন্বম (সেন্ট্োপেসিথাপ ) ও পুচ্ছকুহুম ( ঢেপো- 
লেসিথাল ) ডিম বলে । 

সাধারণতঃ সরীল্পপ ও পাখির ডিম্বাণু গ্রীদেহেব 
ভিতরেই শুক্রাণুর সহিত মিলিত হইয়া! নিষিক্ত হয়, মাছ 
ও উভচর প্রাণীর ডিম সাধারণ « আীদেহের বাহিরে 
আমিবার পর নিষিষ্ত হয়। নিধিক্র ডিহ্বাণুর পুনঃপুনঃ 

বিভাজনেপ ফলে ডিমের মধ্যে জণের বিকাশ হইন্ডে খাকে, 
অবশেষে ডিম ফুটিয়া পূর্ণাবয়ব শাবক বাহিন হয়। কোন? 
কোন? জাতের মান, হাডর, সীক্প প্রস্ততি প্রাণী ডিম 
বাচ্চা জন্মাইবার মম পধন্থই মাঙদেহের ভিতরে থাকিয়। 

যায়। পাখির ডিমে ভ্রাণের বুদ্ধি ও বিকাশের জন্য বিশেষ 
তাপমাজ্ঞাণ প্রয়োজন, সেজন্য হহারা ডিমের উপর বসিয়া 

শিজ্গদেহের তাপে ডিমকে উত্তপ বাখে। অবশ্তা মুগগি 
পালনের আধুনিক পঞ্চ তঠিতে ইভার পরিবতে মুরগিণ 
নিমিত্ত ছিম হশকিউবেটর যন্ধে রুত্রিম উপাধে উপযুক্ত 
তাপমানাম্ন রাখা হয়, যথাপমঘে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির 
হয় ( ইনকিউব্টেব! দ)। 

'অনিষি ৪ ডিম হইদুতি সাধাবণনঃ বাচ্চা হয ন।। কি 
কোন? কোন ৪ পতগ, কবচী প্রাণা (ক্রস শাপিয়া) প্রভৃতির 
উশ্বাণু শুব্রণণুর ছারা নিষিগ্ পা ইইলে? ডিম হইতে বাচ্চা 

জন্মাহতে পারে। 'অনিষিক্ত ডিগ্বাণু হহতে ক্রণের এপ 

বিকাশকে পাথেনোজেণেসিস বা অপৃণ্জনি বলে। পুং- 
মৌমাছি এপ এক অপুণজনিজ প্রাণী । আবার ব্যাডের 
বাচ্চা স্বাভাবিক অবস্থা কেবল নিধি ডিম হতে 

জন্মাইলেও ক্রিম উপাবে অনিশিক্ত ডিম ইহতে উহাও 
জণের বিকাশ খটিতে পাবে ( ভজ্ণ? ভু )। 

ডিমের বিতিন্ন অ'শ ব্লীজননতঙ্থের বিশিত্ন অঙ্গে উৎপন্ন 
হয়, ডিধাশয় হইতে ক্ষরিত আীযৌনহম্োদ্রে দ্বারাই 
ডিমের অ্শগুলির উৎপাদন নিষখিত হয়। মুরগির ডিমের 
কেন্দ্রীয় হলুদ অংশটি সকুনুম ছিম্থাণু, ইহাই সাধারণশাবে 
কুন্ধম বলিয়া পরিচিত। ইহা ডিম্বাশয়ে উতপন্ন হয়) 
ডিগ্বাশয় হহতে বাহির হইয়া ইহ] ডিগ্বনাপী দিধা যোনির 
দিকে বাহিত হয়। সেই সময় ডিথ্বনালীর ১শাগ্নায নামক 
দীর্ঘ স্থগঠিত অংশের গ্রস্থিগুলির ক্ষণণে কুম্বমের চারি 
পাশে আল্বিউমিন নামক শাদা অংশটি গড়িয়া ওঠে, 
ভিন্বপালীর পরখতী অংশে ইস্থ্মাস্এ আযল্বিউমিন স্তরের 
বাছিরে ছুইটি ঝিল্লি উৎপন্ন হয়, ডিস্বনালীর শেষাংশ 
জরামুর ক্ষরণের ফলে ক্যালনিয়াম-প্রধান কঠিন খোলাটি 

ডিম 

তৈয়ারি হয় এবং সর্বশ্ষে যোনির গ্রন্থিশ্ুলির ক্ষরণে 
খোপার গায়ে বুঙ লাগে । আগুঃপর ডিমটি যোনি দিয়া 
স্্রীদেহের বাহিরে আসে। 

হাস এ মুরগি 'অনিষিক ডিম মানুষের 'আহার্ধ। 
প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে টিম জাস্থব খাগ্য €ছইলে৪ 
প্রতীচোর বহু অঞ্চলে নিরামিধভোজাবা! ডিম খাইয়া 
থাকে। হাস ৪ মুরগির ডিমের মধো খাছ্যযূলোর বিশেষ 
প্রতেদ নাই | মুরগির ডিমে শঙকরা প্রায় ৭৪ ভাগ জল, 
১২*৮ ভাগ প্রোটিন, ১১৫ ভাগ আ্রেছপদার্থ, ১ "ভাগ 
অটৈব লবণ, **৭ ভাগ কাবোহাইড্রট ও কিছু তিটাযিন 
থাকে । পুষ্টিতত্বের দিক দিয়া ডিমের প্রোটিন অভিশয় 
উচ্চশ্রেণীর প্রোটিন, ইহাতে সকপ প্রকার অত্যাবশ্নক 
'মযামাইনো আ্যাসিড পর্ধাপ পরিমাণে থাকে এবং ইহার 

খাদ্/মূপা ছুধ বা ম"সের প্রোটিনের মমতৃপ্য। ডিমের 
প্রোটিন প্রধানতঃ ভিন প্রকাব-- শাদা অ শের পঠোটিন 
ওভাল্বিউমিন ও ৪ভোধোবিউপিন এব" কুন্নযের প্রোটিন 
€ডো[িচেপিন ১ তন্মধো শেষোক্ত প্রোটিনে দুদের 
কেলিনের মতই ফমফরাম বন্মান। ছি/মর স্রেহপদার্ধ 
অবদ্রব ( ইমাল্*ন ) অবস্থায থাকে, ইহা স্পাচা এবং 
ইাচ্তে অশ্যাবন্ঠাক বিজাতীয় আপিডের পরিমাণ 

যে । প্রসঙ্গ ত: উলেখযোগা যে ডিম অধিক পখিমাণে 
কোলেস্টেরল বর্তমান | অজৈব লখশেবু উপাদানপ্রলিৰ 
মধ্যে কানাসযাম, ধসধবান ৪ লৌহেব উল্লেখ করিতে 
হয) ডিমে ক্যালসিয়াম ও ফসধ্পাসের পরিমাণ দুধের 
তুলনায় কম, কিন্ধ মালের তুপনায় বেশি । ভিটামন 
এ, ভিট'মিন ডি, খিযামিন, বাইবোক্র্যাভিন, লিষাপিন, 
পাহবিভক্সিন। বাযোটিন, ভিশমিন বি-১২ প্রভৃতি 
ভিটাখিন ডিমে যখেছ্ পরিমাণে আছে। প্ররুতপক্ষে 
শিশুদের বিকেটুম রোগ নিবাবণের মত পধাপ্পু ভিটামিন 
ডি এবং হুট্টাতোজীদের পেগাগ্রা রোগ প্রতিরোধের 
উপযোগী নিযাপসিন ডিমে বত্যান। কুম্থমের খাছ্যূলা 
শাদা 'ম শের তুলনায় অনেক বেশি - হায় সবটুকু শ্েহ- 

পদার্থ এবং আধকাংশ প্রোটিন ও ভিটামিন কুম্বমেই 
থাকে । প্রতি ১৯০ গ্রা্ ডিমে প্রায় ১৬০ কিলোক্যালরি 
এব প্রতি ১০ গ্রাম কুহ্থমে প্রা ৩৫* কিপোকাপবি 
শ্ও উৎপাদনের উপযোণা খাছ্যবস্ত আছে; ৬৪9 গ্রাম 

ডিম খাইলে তাহা হইতে দ্ধেহে প্রায় ১০* কিলোক্যাসরি 
শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে (খাগ্া )। শিশু, বাপক, 

কিশোর, ক্রীভাবদ্, গভবতী মতা, রজান্গার বোগী 
প্রভৃতি প্রায় সকলের পক্ষেই ডিম অতি উত্তম খাদ্য। 
অল্পসিঘ্ধ ডিম কঠিনপিদ্ধ ডিম অপেক্ষা উপকারী, কারণ 

৬৫৪৯ 



ভিম 

উত্তাপে তঞ্চনের ফলে প্রোটিন কঠিন হইয়া গেলে তাহার 
সহঞ্জপা্টাতা ও খাছ্যযুপ্য হ্রাস পায়। 

নানা কারণে বহু পুষ্টিবিজ্ঞানী অত্যধিক ডিম খাওয়ার 
বিরোধী । ডিমে অধিক পরিমাণে কোলেস্টেরুণ থাকায় 
বেশি ডিম খাইলে দেহে কোলেস্টেরলের আধিক ঘটিতে 

পারে) কোলেস্টেরলের আধিকা আধথেরোস্কেবোসিস 
বোগ ও উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ । ডিমের প্রোটিন- 

গুপি অস্ত্রে পচন বুদ্ধি করে এবং ইহারা অঙ্গের স্বাস্া- 
রক্ষার সহায়ক নহে ১ এ হিলাবে ডিম ছুধেব তুপনায় 
নিকৃষ্ট। ডিযের শাদা অংশে আভিডিন নামক একটি 
প্রোটিন আছে, ইহ] দেহে বায়োটিন নামক তি মিনের 
অভাব ঘটাইতে পারে , অবশ্থা কুস্থয়ে যে বায়োটিন থাকে 
তাহাই সাধারণতঃ আঠ্ডনের এরূপ কুল রোধ 
কখিতে পারে । ডিমে অগ্রউৎ্পার্ক উপাদান অপেক্ষা 
অধিক থাকায় বকে ক্ষার ও অয্নের সামা বাহত 

হইতে পাবে। হহা ছাড়া ডিমের "জৈব লবণগুলির 
পরস্পরের মধ্যে অন্রপাত পুষ্টির পক্ষে মবোস্তম নহে। 
এই সকল কারণে আজকাণ অনেকে ডিমের পরিবতে 

ছুধের বাঝহার বুদ্ধির পক্ষপাতী । আধুণিক মত হইল, 
প্রাঞ্চবয়ন্ক বাক্তির সপ্তাহে ৪-৫টি ডিম আহার করা 
প্রয়োজন । 

হাম ও মুরগির ডিম ছাড়] অন্যান্য পাখি, ম'ছ ও 
কচ্ছপের ডিম অল্লাধিক মাচষেব খাছোের অন্যগন্ত। 
মেক্সিকোর আস্তেক-জাতীয় আদিবালীদের মধ্যে হুদ 
অঞ্চলের একপ্রকার মাছির ডিমও আহার্ধরূপে প্রচপিত 

ছিল। 
শশ্যই মুরগির প্রধান আহার্ধ, তাই ডিমের জন্ত মুরগি 

পালন করিলে মনয্যখাগ্যের কিয়দ*শ বাধ হয়। সেইজন্য 

মাকিন যুজ্পাষ্টে বত পশুবিচ্ছানী ডিয "অপেক্ষা দুধ 
প্রচলনের এবং মুবগি ঈপেক্ষা গোর পালনের উপর জোর 
দিয়াছেন। অআক্ট্রেলিয়। ও অন্য কয়েকটি দেশে আবার 
ডিমের জন্ত কচ্ছপ পালনের চেষ্টাও করা হইয়াছে । 

চিংড়ি-জানীয় কোনও কোনও কবচী প্রাণীর ডিম 
উহাদের দেহ হইতে সংগ্রহ করিয়। বহুদিন সংরক্ষণ ক | 
যায়, পরে এই সংরক্ষিত ডিমগ্ডলি লবণজল বা কৃত্রিম 

খা্যদ্রবে (কাল্চার মিভিয়াম) রাখিলে উহ] হইতে শাবক 
বাহির হয় এবং আকোয়াবিয়াষে মাছের থাগ্ন্নপে এগুপি 
ব্যবহার করা যায়। 
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11017, [ব৩৬ ০0:10, 1957, 

দেবজে]তি দাশ 

ডিমিত্রিয়ুস গ্রীক সভাতা ও সং্কৃতি দ্র 

ডিম্বাশয় ওভারি। স্বীজননতন্তের গ্রাধান অঙ্গ । ইহা 
একিকে ডিম্বাণু ( গুভাম্ন ) উতৎপশ্দন কবে, অপর দিকে 

ধুঞ্ডে ঈক্টোজেন ও প্রোজেস্টেরোন নামক দৃহটি হর্যোন 

ক্ষরণ করণে। ডিঙ্গাশয়ের এই উভয কাই পিট্রইটারি 
গ্রন্থির তিশটি যৌশাঙ্গ-উদ্দীপক হর্মোনের শিয়ন্ত্রণাধীন। 
ভিম্বাশযের হর্ষোন ছুহটিকে স্বী-যৌন হরমোন বলা হয়। 
বযঃপ্রাপ্তির সময় ইহাদেৰ ক্ষরণ প্রথম আরম হয়। 
এই দুটি হযোন শরাখু, জরাগুনালী গড স্ত্রী যৌনাঙ্গকে 
বধিত ৭ কাযক্ষম করে, স্ত্রী দেহের বাহিক বৈশিকঙ্গাগুলিকে 
বিকশি»্ করে এবং স্রীজাতীয় প্রাণার চিন্তে যৌনবোধের 
সঞ্চার করে। 

বযঃপ্রাপ্ি হইতে প্রায় ৫* বংসখ বম পধন্গ নাবীৰ 
জনণতন্কে স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি পরিবতন চকবৎ 
চলিতে থাকে ইহাদের ঝ$টণ ( মেনশ১ষাল সাহব্ল) 
বল। হয় (খতুষ। দ)। প্রতোক ঝঠচকের প্রথমার্ধে 
ডিছ্বাশয় হইতে ঈঞ্ট্রোনেন হর্মোন ক্রি» তয- ইহাই সে 
সময়ে জরাফু ৪ অগ্ঠান্ত প্রা যৌনাঙগের বুখি ৪ বিকাশ 
ঘটাথ। ধতুচঘের শেষার্ণ ডিন্বাশন হচতে গ্রোজেস্টেবোন 

হরমোন ক্ষরিত হয ও উহ। বিতিন্ল জী যৌনাঙ্গের তৎকালীন 
পরিবন নিয়ন্বণ করে। খটু৮ক্রেল শেষে এব" ঝনুআবের 
ঠিক পথ ডিগ্কাশযের হয়োনগুলির ক্ষণ কমিযা যায়। 

গর্ারণকালে ছিগ্কাশয় হইতে প্রচুর পরিমাণে 
প্রোজেন্টেরোন ক্রি হয) ইহারই প্রভাবে গর্কাপে 
জণাঘুর বুদ্ধি, ফুল (প্রালেন্ট। ) হু, জরামুব স*কোচন 

হাস, জন্মনালীর প্রসার, স্তনের বু প্রনতি ঘটিয়। থাকে। 
গা ও স্তন ভ্র। 

দেবঞ্জোতি দাশ 

ডিরোজিও, হেন্রি লুই ভিভিয়ান (১৮*৯-৩১ খ্রী) 
আংলো-ইগ্ডিয়ান কবি, শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। 
ডিরোজিওর নাম বা'লার উনবিংশ শতকের নখঞ্জাগৃতির 
ইতিহাসে ম্মরণীয়। পিতা প্রর্েস্ট্যা্ট অম্প্রগায়ভুক 
ফ্রান্সিন ডিরোজিও, মাতা সোফিয়া জনসন ভাগলপুবস্থ 
ইংরেজ শীলকর আর্থার জনসনের সম্পকীয়া ভ্মী। 
ডিরোজিও কলিকাতাস্থ ১৫৫ লোয়ার সাকুর্পার বোডে 
১৮০৯ খ্রাষ্টান্ের ১৮ এগ্রিপ জন্মগ্রহণ করেন। 

৬৩ 



ভিরোক্ি ও, ছেন্রি লুই ভিভিয়ান 

স্কটল্যাগুনিবাী প্রেস্বিটারিয়ান যুক্তিবাদী খ্রীষ্টান 
ডেভিড ড্রামণ্ডের (১৭৮৭-১৮৪৩ গ্রী) ধর্ম 5লা আকাডেমিতে 
ভিরোক্সিওর শিক্ষালাভ (১৮১৫-১২ থ্রী) হু । ইতিহাস, 

দর্শন ও ইংরেজী সাহিতো ঠিণি অল্প বযসেই বুৎপন্ন হন। 
ড্রামণ্ডের শিক্ষাঞ্তণে কৈশোরেই ভিন ও সংস্কারমুক্ 
উদার ও যুক্তিবাদী হইয়া গঠেন। শিক্ষান্তে ডিরোজিও 
জেম্স স্কট আগ কোম্পানির সগ্দাগবি অফিসে কর্ম 
গ্রহণ করেন। কিস্কাটহা মনংপৃত না হশয়ায় অপ্নকাপ 
পরে তিশি কমব্যপদেশে ভাগপপুরে দূর সম্পকের মাতুলের 
নীপকুঠিতে যান। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের 
গ্রভাণে তিনি মানকগুপি হনব কবিতা লেখেন ১ ওনধ্যে 

'ফকিব মঞ্ জাখিরা” খগুকাবাটি নানা কারণে গ্রসিদ্ধি 
লাভ কাঁরখাছে। কবি আভাবন্ব্কেই স্বদেশ জ্ঞাণ 
করিতেন । এই খণ্কাবোর প্রথমেই তিনি বন্দন। গতিতে 
ভারওবপের ত২কাশান হীন দশার উলেখ করিয়া খেদোকতি 
করিয়াছেন। তাহার কোন কোন ৭ কবিও] 'জুভেনিস' 
ছদ্মনামে দণ এট সম্পাধিত কপিকাতার হিয়া 
গেজেত প্রকাশিত হয়। 

ডিবোজিন ১৮১৩ খ্রাষ্ঠাকে কলিকাভার হিন্দু কলেজে 
শ্িক্ষিককপে যোগদান করণেন। তিনি ইতিহাস ও 
ইত্রেপা সাহিতা পড়াইশ্নে। তাহার বিগ্যাবলা, 

অমাবখক ব/বহাৰর এবং প্রগাঢ মমত্ববোনহেত হাভগণ 

অন কাচের মবেহ ভাহার প্রতি একান্ত মন্থরক্ত হইয়া 
পডেন। তাহার পঙহখাব খীতি ছাওদের ভ্রান- 
পপাসপা ৭ বিচারুশক্তিকে জাগ্রত কবে। কাহার 

ছাঘগণ ডিরোজিপর অভিনধ শিক্ষাদাপরীতির ভুয়শী 
প্রশংন। করিয়াছেন। ডিরোজি গর শিক্ষার উদ্ধদ্ধ ছাত্রদের 

অনেকেই পরে বিখাঠ বাণ্তি হইয়াছিগেন », যেমন 
ক্য়োহন বন্দ্যোপাধাথ (১৮১৫ ৮৫ খা), বসিকরুষ্ণ 
মলিক (১৮১৭ ৫৮ শী), রামগোপাল খোধু (১৮১৫- 

৬৮ খাঁ )) রাম তঙ্গ পাহিডী ১৮১৩-৯৮ থ্রী )১ বাধানাথ 

শিকদার (১৮১৩-৭০ থ্রী), প্যাধীচাদ মিত্র (১৮১৪- 
৮৩খ্রী), শিবচন্দু দেব (১৮১১ ৯০ শ্রী), দক্ষিণারঞরণ 
মুখোপাধ্যায় (১৮১৪ ৭৮ শ্রী) প্রড়ুতি। ইহারাই "ইয়ং 
বেঙ্গল' নামে আখ্যান হন ( ইয়ং বেলা দ্র )। 

কলেজের ছাত্রগণ কলামে ডিরোজি ৪র পড়া শুনিয়াই 
শুধু তৃপ্ হইতেন না, তাহারা অবসর সময়ে, ছুটির পরে 
এবং কখনও কখনও ডিবোজিওর গৃহে গিয়া তাহার 
উপদেশ পইতেন। তাহার নির্দেশে ছাত্রগণ ইতিহাস, দর্শন, 

সাহিতা, ধর্ষ ও নীতিবিষয়ক বিবিধ পুস্তকাদি পড়িতে 
যত্ুবান হইতেণ। সেইপ্রকার মমবেত আলাপ-আলোচণার 

ডিবোক্িও, হেনরি লুই ভিভিয়ান 

ফলে ১৮২৮ গ্রীপ্টাব পাগাদ ম্যাকাডেমিক আসো সিষেশন- 

এর প্রতিষ্ঠা হয়। ডিরে'ভিও ছিলেন ইহার গু তিষ্ঠাতা 
ও সভাপতি, ছাত্র উমেশচন্দ্র বস্থ সম্পাদক । প্রথমে 
ডিরোজি«র বানভবনে, পরে শ্রকুদ্ণ সিশাহ মানিকতলাস্থ 
বাগানবাডিতে ( বর্তমান এষার্ডস ইনটিটিউশ্ন গ্রীট ) এই 
সভাব অধিবেশন হইত । সভায় পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, 
আপ্তিকতা, নাস্তিক, আদুষ্টবাদ, সাহিনা) স্বদেশপ্রেম 

প্রতি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা হই । প্রন্টোকটি 
বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপঙ্গে কি কি বশিবারু আছে সে 
সম্বন্ধে ডিবোন্ি9 বঞ্চবা পেশ করিয়া ছারগণকে নিজ নিজ 
লিদ্ধান্ত টপশীত হইতে উপদেশ দিতেন। সভার কোনও 

কোনও অধিবেশনে ডেভিড হেষার, বিশপস কলেজের 
অধাক্ষ উপ মিপ প্রনথ্খ ভৎকালীন বিখ্যাত বক 

উপস্থিত থাকিখ' মানলোচনায যোগ দিতেন। আকাডেমিক 

আসোসিঘেশনের আদশে কপিকানশার ছাজসমাজে আরও 

৭টি বিশ্ব-সভা স্থাপিত হয এব" প্রার প্রতোকটির সঙ্গে 
ডিরোক্তিগ থুক্ত হইয়া পড়েন। ডেভিড হেয়ারের 
আগ্রহাতিশযে তাহার পটলডাঙা স্কুলে (বওমান হেয়ার 

স্কুল) ডিরোজি৪ একপ্রস্থ বতুতা দেন। এখানে হিন্পু 
কলে ৭ অন্যান্ত বিদ্যা্মের ছারা তাহার বকৃতা 
শুনিতে আসিঙ্েন | ডিনোজি পর যুক্তিশিষ্ঠ বিচার ৪ সর্ব- 
প্রকার শ্ন্ধবিশ্বাস পরিহার করার শিক্ষা ছাতদের চিন্তে 
প্রচলিত ধর্ম, সমাজ ও মআাচাব-বাবহাবের শ্রিদ্ধে প্রবল 

আলোডন জাগায। ধর্ান্ধত! ও সামাজক বিধি নিষেধের 
উপ াদেল থগগহস্ত ভইথা গঠেন। 

৩০ শ্রীষ্টাব্ষের বেক্রুযারি মাসে ডিবোজিিওর 
অশ্নপ্রেবণাথ হিন্নু কস্জের ছার্ের] 'পার্থেশনা নাযে একটি 
ই রেজী সাপ্রাহিক প্রকাশ করেন। ইহাতে তাহারা 
সরকারি বিধিবযখস্থা এবং সামা'ঞ্জক রীভিনাতির উপর 
প্রত্কৃৰ ও নিপ্দাজ্মক মতামত ব্যণ্ু করেন। হিন্দু 
কলেলের অধাক্ষগণের পক্ষে সহ-সভাপতি হোবেস হেম্যান 

উইলসন ছ্িতীয় সংখ্যা বাহির ইইবার পুবেই ভহার প্রকাশ 
করিস দেন। ছান্ধের শুধু হিন্দু ধর্ম নয়, গ্রচলিত 

খ্রী্টান ধের? বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হুন। হিন্দু 
হাব্রতদর মছ্যপান, নিষি্ধ জবা ভক্ষণ ও আচারশ্রষ্ট ৩] হিন্দু- 
সমাজে বিশেষ চাঞ্চশা স্ব্টি কবে। হিন্দু কলেজের 
অধাক্ষমণা ১৮৩০ খ্রীষ্টাঙ্ধের মাঝামাঝি সাকুর্পার জারি 
করিয়া ছাত্রদিগকে ও শিক্ষকগণকেও ধম বা রাজনীতি- 
সম্বন্ধে আলোচনামূলক সভালমিতিতে যোগ দিতে নিষেধ 
করেন। কিন্ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অনেকেরই উগ্রতা 
প্রশমিত হুওয়া দুরে থাকুক, ক্রমেই বাড়িয়াই চলিল। 
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ভিরোত্ি ও, ভেম্রি লুই ভিভিয়ান 

শিক্ষক ডিরোল্ি ওর সন্বন্ধেও মতা-মিথ] নানা গুজব রটিতে 
লাগিল এবং পত্র-পত্রিকাদিতেও তীব্র নিপ্দাবারদ চলিতে 
পাগিল। অভিহাবকগণ অনেকে আঙক্কিত হইযা শিজ 

নিজ সন্তানদের কলেজ হইতে ছাডাহয়] লইলেন। ১৮৩১ 
গ্ীষ্টাব্দের ২৩ এপ্রিপ, অধ্যক্ষম ভার এক বিশেষ অধিবেশনে 
ডিরোক্িওকে কলেজ হুইতে অপসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। এই তারিখে এক পরে উইপসণ এই সিদ্ধান্তের 
কথা ডিরোভি৪ণকে জানাইয়া। তাহাকে নিজ হইতে 
পদতাগ করিতে পরামর্শ দেন। উত্তবে ভিবে।জিও 

অধাক্ষদভার সিগ্ছান্তের খোরতর প্রতিবাদ করিলেও 

পদতাগপর় পেশ করেন (২৫ এপ্রিল, ১৮৩১ শ্রী) 

ইহার পর ডিবো'জ ও পুরাপুরি দণধার্দপত্রের সেবাষ মন 
দিলেন। অল্লকাশ হেপপাপাপ নামে একখানি 
প্রতিবাসবীয় (একদিন অন্তর একদিন) পর সম্পান 
করিয়] ১৮৩১ খ্রাষ্টান্সের ১ জুন, অ।া“লো ইপ্তিযাণ সমাজেব 
মুখপত্র “ঈপ্ট ইপ্ডিযাণ' দৈনিক প্রকাশ কবেন। এই সমযে 
অন্তান্য পত্র-পত্িকাঘ তাহার প্রবন্ধাদ্দি বাহির হই'ত। 
নান। বিপধয়ের মধো ও ভিঝোলিওর সাহিতাচ51 অব্যাহত 
ছিল। ডিঝোঞ্জিওর অশ্রিকাশ কবিতার মধো একটি 
প্রচ্ছন্ন বেদনার স্ব ধরা] পড়ে । ছানদের উজ্জল ভবিষ্যুৎ- 

সম্পর্কে ডিরোজিওর প্রত্যয় যে দ্বিবাহীন ছিপ সে কথা 
তিনি একটি চতুদশপধী কবিভাষ স্থণবঙাবে ব্যত্ত 
করিয়াছেন। তাহা জীবিতকালে দ্ুইখানি কাবা গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়. ১. 'পোয়েম্প' (১৮২৭ শী), ২. “দি 
ফকির অফ জাংঘিরা” (১৮২৮ গ্রা)। মৃত্ত্যব পর তাহার 
২টি কাব্যস' গ্রহ গ্রকাশিও হয়। 

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর, কলিকাতায় ডিবোজি ওর 
মৃত্যু হয়। পার্ক খ্টে পুবাতন গোরস্থানে তাহাকে 
সমাহিত করা হয়। 

দ্র ব্রজেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ, সংবাদপন্্রে সেকালের কথা, 
১-৩ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৭, ১৩৪৯ ও ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, 
যোগেশচন্দ্র বাগল, কিঞ্চমোহন খন্যোপাধায় [ প্রথম 

জীবন)”, সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা, ৪৭শ বর, ১ম সংখা! , 
রাজনারায়ণ বন, হিন্দু অথবা প্রেলিডেন্পী কলেছে র 
ইতিবৃত্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য -সম্পার্দিত, কলিকাতা, ১৩৬৩ 

বঙ্গা্ৰ, যোগেশচন্দ্র বাগল, “আযাকাডেমিক আযাসো- 
দিয়েশন”, আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখা, ১৩৬৩ 
বঙ্ষাবঝ , বিনয় ঘোষ, বিদ্রোহী ডিরোজিও, কলিকাতা, 
১৯৬১ ১ যোগেশচন্ছ্ব বাগপ, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, 
কলিকাতা, ১৯৬৩ পল্লব লেনগ্ুপ্ু, “ডিরোজিওর কবিতা? 
বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ বঙ্গ ) 726৪5 

ডুবোজাহাঞ্জ 

01781701109, 4 91024195041 97৫0 ০ 19210 

17,716, 02100000. 1877 51011010795 00%2105, 
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যোশেশচছ্র বাগল 

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড জেপা বোর্ড দু 

ডিপেন্টি আ/মিবা ও বক্ত ামাশয দর 

ডুপ্লে ছাপ্লে হু 

ডুবুরি বহু কাপ হইতেই সধুদ্ের তশায নাখিযা রারস্পঞ্, 
প্রবাল ইতি সংগ্রহ করা হয। পুপ্কালে ডুবুরিদের 
বিশেষ বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি থাকিত ন।। পরব শী কাণে 
জগের নীচে পার্থ শণ থাকিবার অন্য উ্রবুঝিদের বিশেষ 
ধবণে পোশাকের বাবস্থা হয। ডপব হইতে এত 
পোশাকের মধ্য বাঘুদপক্ণেবর বন্দোবস্ত ছিল। ইহাতে 
ডুবুরির শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহাযা হহও। পোশাকটি জপ- 
নিগোধক। 

সাম্প্রতিক কালে ডুবুধির পোশাক ম্বয়ংসম্পুণ * জগের 
উপর *ইতে কোনও সাহাযোব প্রয়োজন হয না। ডুবুবিপ 
পিঠে ধাতৃনির্মিত অক্সিজেন স'মিশি৩ বাধুপুণ ভাণ্ড থাকে। 
এই বাধুভাণ্ড হইতে একটি নগ মাটথ্পীসের (মুখের 
অ.শ ) সঙ্গে জুডিযা দেয়া হয। মাউথ্পীসটি ঠোট ও 
দাতের মাঝখানে ত্বাটিয়া থাকে । নশের মধ্যে একটি 
বিশেষ ধঝনের ভাল্ব আছে। এই ভাল্বের বৈশিষ্ট্য হইল 
ইহ] বাধু প্রবেশ কধিতে দ্রেষ কিন্তু জপ প্রবেশ করিতে বাধা 
ধান করে। জলের পা হইতে উঠিতে মনস্থ করিপে 
ডুবুরি বাযু ভাগ হইতে 'মানীত বাঠাসের সাহাযো তাহার 
পোশাক ফুলাযধ। ফলে ভাপিয়া ওঠা সহজ হয। 
পোশাকের সাহাধ্য লইয়া ডূবৃরিরা জশপৃষ্ঠ হইতে প্রায় 
৮৪ মিটার (২৭৫ ফুট ) নিচু পর্যন্ত যাহতে পারিয়াছে। 

অমিয়নুমার মঞ্জুমদার 

ডুবোজাহাঞ্জ টর্পেভোর সাহাযো বাণিজ্যপোত এবং 
রণপোত ধ্বস করিবার জন্য ঘুগপৎ জলের উপরে 
এবং নীচে চলাচলের উপযোগী এক প্রকারের যুদ্ধযান 
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ডুবোজাহাজ 

( 'জলযান? দ্র)। আডাআডিভাবে ডুবোজাহাজের আকুতি 
প্রা গোণপাকাপ এবং ছুই প্রাপ্ত ক্রমশঃ সর হইয] 
গিয়াছে । প্রতোক ডুবোক্াহাজ ছুই কাঠামোবিশিষ্ট অর্থাৎ 
ইহাতে ছুহটি বহিরাধরণ বঙমান এবং এহ ছুহ বহিপাবরণের 

অন্তবর্তী প্রদেশ জল অথবা হাওয়ার দ্বাবা পূর্ণ করা হয়। 
ভিতরের আবরণটি খুব মজবু 2 ধরনে হওয়া টাই, যাহাতে 
জলের নীচে অবস্থানকালে বহিদেশের জপের চাপ প্রতিরোধ 
করা সম্ভব হম। 

জলের উপরে চশাচলবাবস্থায় ডুবোজাহাজ অন্য যে 
কোনও সাধারণ জলযানের মত। তবে ইচ্ছামত জলে 
ওঠ] নামা কখার জন্য ট্যাঙ্ক এবং ডুঝো-ডানা বাবহার 
করহয়। এগছ্বযতীত দৈর্ঘা বরাবর ভারসামা বক্ষাব জন্য 
প্রান্ত ভাগে সমভার (ট্রিষ) টান্ক বওমান থাকে । 

সাধাপণ ড্বোজাহাজে যুগপৎ ডিজেপ ইব্ষিন এবং 
ইলেকট্রিক মোটর থাকে | ডিজেল ইঞ্জিন চাপনাষ শুদ্ধ 
বাসের প্রধোনন হঘ বাশধ] কেবপমার জশের উপরে 
এহ হিল লাপশার করা হয় এবং জলের নীচে ইপেকট্রিক 
মোটব ডিজেল এপ্সিনের স্থান আধকার কবে। তবে 
ইন্বিট্টিক বাঢার পুণরুজ্ঞীবিত করিবার নিমিত্ত ডুবো- 
জাহাঞ্কে মধ্যে মধেয জলের ডপর ভঠিখা আমিতে হয। 
কি্তু পাধমাশবিক শপ্ডির দ্বারা চালিত ডুবেজাহাজ 
অপঠি'মত সমম জশের তলদেশে অবস্থান কগিতে পারে, 
কাথণ পারমাণাবক চুলিতে জাশানর জন্য বাতাসের 
প্লয়োণ হয় না। 

ডুবোনাহাজে বাধহাত সরঞ্কামগুপির ধো সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হহ৩৮৬--১, এক বা অধিক পোরস্কোপ 
বাদশনযন্ব ২ জঙগের উপর হইতে বাতাস স"গ্রহের জন্য 
ছিহীয় মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে জার্মানী কক আবিষ্কৃত 
শ্রবকেল্। নামে এক ফাপা নলবিশিষ্ট সন্থ ৩ জলের 
তলদেশে চণাচলকালে হঞ্চিন ও অপরাপর যন্ত্রপাতির 
আওয়াজ যাচাঙে নিদিষ্ট সীমা অতিক্রম না করে, তাহার 
বিধিব্বস্থা এবং ৪. বিপদের সময় জলের ৩লদেশে 
ডুবোজাহাজ পরিত্যাগ করিয়া চণপিয়া আসিবার জন্য 
বাযুচাপযুঞ্জ ভ্রাণকক্ষ ইত্যাদি । 

কর্মতেদে বিওিন্ন প্রকারের ডুবোজাহাজে” প্রচলন 
আছে। ডুবোজাহাজেএ সামল্যজনণক ব্যবহার প্রথম দৃ& 
হয় ১৮*০ গ্রীষ্টাব্ধে, রখাট ফুণ্টনের “নটিলাস' ডুবো- 

জাহাজটি ক্ষেত্রে। নটিপাসহ আধুনিক ডুবোঞ্জাহাজের 
আদি রূপ। প্রথম মহাযুঞ্ছে উভয় পক্ষহ ব্যাপকভাবে 
ডুবোজাহাজের ব্যবহার ব"্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রেভারের 
সাহায্যে উড়োজাহাজ হহতে জপের তলায় ডুবোজাহাজ 

ড্মুর 

ধ্বংসের বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়। দিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
জলেব নীচে দীর্ঘ কাপ ধরিয়া! চপাচলের উপধুজ জ্রতগামী 
ডুবোজাহাজের অশাব বিশেষণাবে অঠই৩ হয়। 

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মর্বগ্রথম পাবমাণধিক শক্তিণ দ্বার] 

চ।পিশ 'নটিলাদ ডুবোজাহাজটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তক জলে 
ভাসানো হয। যুঝ্বাষ্টরের “ট্রটন জপের নীচে থাকিয়। 
১৯১০ শ্রীষ্টাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। জলের শভাস্তর 
হইতে ক্ষেপণাস্ত্রনিক্ষেপের উপযোগী “জজ ওয়াশিংটন 
প্রস্ুতি ডুবোজাহাজগুলি একাদিঞ্মে কয়েক মাস পস্ 
জপের নীচে অবস্থান কবিতে পারে। 

ভবিষ্যতে আশা কব! যায় যে, ডুবোজাহাঞ্গুলি 
গভীরতর জলে অধিক ওর দ্রুতবেগে চলাচলে সক্ষম হইবে। 
ডুবোজাহাজের বাবহারসম্পর্কে জাপান, মুক্তরাই এবং 
গ্রেট ব্রিটেন বিশেষ প্রযাস করিতেছে | 
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বামেখর ভট্টাচার্য 

ডুমুর বট গোজের (য্যামিলি-মোরাসিঈ, চ৪1)115- 
1/0130596 ) অন্তভুর্কি বন্ুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বুক্ষ বা 
গুলজাতীয় উদ্ছিদ | সাধারণ ডুমুর বা কাক ডুমুর (ফিক 
ভিস্পিদা, 805 1050৫ ) তারহের প্রায় সব জন্মিযা 
থাণা | ইহাব সবল পনগ্ুলি বরোমশ। পাতা ও শাখার 
মধো দ্ধধের মত শাদা আঠা বা তঞ্ক্ষীর (ল্যাটেবস) 
«ওমান। ফুল একলিঙ্গ। ফুশগুলি উদ্ৃম্বববিন্তাস ( হাই- 
প্যান্ধোডিয়াম ) নামক পুষ্পবিস্থাসের অভান্তবে জন্মায় 
বলিয়া বাহির হইতে দেখা যায় না, এই পুষ্পধিন্তাস ও 
তাহার সকল আভ্ঞাস্তরীণ অঙ্গ লইযাই ডুমুব্র ফল উৎপন্ন 
হয়। কচি ফল সবজে এবং কখনও কখনও গুঁষধধ হিসাবে 
বাবঙ্গত হয়। 

সুমিষ্ট ফলের জন্য ফিকস কারিকা (৮ ০৫70৫ ) 
প্রজাতির ডুমুর প্রসিদ্ধ । ইহার কাচা ও শুদ্ধ ফল খাওয! 
হয। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিফোনিয়ায ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয়। 
ভারতের উত্তর প্রদেশ, মহীশৃর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে 
ইহার চাষ আছে। বিখাত ম্মান্না ও ক্যাপ্রি জাতের 
ডুমুর এই প্রজাতির অন্তগত। শুদ্ধ ফলে শতকরা প্রায 
২৪ ভাগ জপ, ৬৮ ভাগ কাৰোহাইড্রেট, ৪ ভাগ প্রোটিন, 
অল্প শ্রেহপদার্থ এবং ক্যালপিয়াম, ফলফগাস, সোডিয়াম, 
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ডূয়ার্স 

পটাসিয়াম ও লৌহ -ঘটিত অদৈব লবণ থাকে । ফল 
মু বিবেচক। 
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সনীলকুমাৰ ভটাচ।ধ 

ডুরনার্স হিমালথেব পাদদেশে সমল ও অরণাপূণ তরাই 

অঞ্চলেব পুবাংশ। ইহার ধৈর্ধা প্রান ২৮৮ কিলোযিঢাব 
(১৮০ মাইল) ৪ প্রস্থ প্রায় ৪৮ [কিলোমিটার (৩০ 
মাইল )। 

ডুয়ার্স অঞ্চনকে ভুটান রান্দো প্রবেশের দ্বারপথ (দুয়ার) 
বলা হয়। পুবে এই অঞ্চল ভুটানের অন্তর্গত ছিপ। ভুটান 
যুদ্ধের পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাবে ইহা ব্রিটিশ সামাজোর স্তভুকি 
হয়| এই অঞ্চলকে পূব ৪ পশ্চিম দুই ভাগে বিভন্ষ' কবিয়] 
ধথাক্রমে আসামের গোযালপাডা জেলা ৪ পশ্চিম বঙ্গের 
জলপাইগুড়ি জেলাব সহিত যুক করা হইয়াছে । 

ডুযার্সের উতর পশ্চিম দিকে ৩৫০1৪৫০ মিটার (১২০০/ 

১৫০০ ফুট ) উচ্চ মাপভূমি | পূর্ব দিকে ব্রন্ষপু্জের দক্ষিণে 
১২* মিটার (৪০* ফুট) উচ্চ ভূমেশ্বর পৰঙ একমান্ 
উচ্চভূমি। 'অবশিষ্ট অঞ্চল প্রা সমতল ও 1 *স্ত জপচাকা, 
মানস, চম্পাবতী, গঙ্গাধব প্রভৃতি নদী ছ্বাবা বিধৌত। 
জমির ঢাল উন্নর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পুবে | উত্তরাংশের 
ভূমি দক্ষিণ অপেক্ষা অধিক প্রস্তবময। 

ডুয়ার্সের জলবাযু উষ্ণ, আর্দ ও বুষ্টিবকল। বারিক 
বৃষ্টিপাতেব পরিমাণ প্রা ৪৫০* মিপিমিটার (১৮০ ইঞ্চি )। 

পূর্বে সমগ্র ডুযার্স অঞ্চণ দীর্ঘ তৃণ, শরবণ ও ঘন অরণ্যে 
পূর্ণ ছিল। শাপ ও ভারুল এ অঞ্চলের মৃপ্যবান বনজ 
সম্পদ । বর্তমানে অধিকাণশ অঞ্চল পরিষ্কার করিয়া চাষ- 
আবাদ কর হইতেছে ধান, তামাক ও পাট এই অঞ্চলের 
প্রধান উৎপন্ন জ্রব্য। উত্তরাংশে ও পশ্চিম ডুয়ার্সে তিস্তা 
নদীর পৃ দিকের মালভূমিতে চা-বাগান আছে। ডুযার্স 
অঞ্চলের জনবসতি খুব ঘন নয। আলিপুর, বন্সা, ফাপাকাট। 
ও ময়নাগুভি এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য-কেন্জ্। ডুয়ার্সের 
সংরক্ষিত অরণ্যে বিশেষ বিশেষ বন্য পশুর স*রক্ষণাগার 
(শ্যাংচষারি ) আছে। ইহাদের মধ্যে জলদদাপাডা, 
মহানন্দ। ৪ গোরুমার। সংরক্ষণাগার উল্লেখযোগ্য । 
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অনিন্দাকুমার পাল 

ভ্যুরের, আল্তব্রেখ্ট 

ডুয়োডেনাল আলসার পেপটিক আলসার বত 

ডুরওড লাইন ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি কমিশনের সাহাষ্যে 
নির্দিষ্ট ভারত ও 'আক্গগানিম্তানের মধাবতা সীমারেখা । 
তদানীন্তন সরকারের বৈদেশিক সচিব ম্যর মর্টিমার 
ডররাণ্ড এই কমিশনের সভাপতি থাকায় এই লীমারেখাকে 
ডুরাণ্ড লাইন বলা হয়। বর্তমানে ও্রাওড লাইনকে 
পাকিস্তনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বলা যায়। ইহা সফেদ 
কোহ, পবতের দক্ষিণে সফেদ কোহ, এবং কাবুল নদীর 
মধ্য স্থলে স্থিত এবং ইহার এক অংশ কুনারের পু দিক 
দি প্রসারিত । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইপ্বেজ সরকার ভাবত 
ও আফগানিস্তানের মধো একটি বৈজ্ঞানিক শীমারেখা 
আবিষ্কার কিনে প্রয়াম করেন। বৈজ্ঞানিক সীমাবেখার 
কোনও নিই সংদ্। শাই, "বে সন্সেপে বলা যাইতে 

পারে যে, খহিবাগত শক হইতে দেশকে পক্ষা করিতে যে 

সীমারেখা সর্বাপেক্ষা উপযোগী আহণ্ই বৈজ্ঞানিক সীম।- 
বেখা। এহ অবস্থায় বৈজ্ঞানিক সীমাবেখা লইয়া মন্ভেদ 

হওয়। শ্বাভাবিক। ইংখেজ বুটশাতিকেরা ছুই দলে 

নিভু ছিপেন - এক দলের মঙ ছিল যে, কান্দাহা4 

অধিকার করিখা ভারতের সীমারেখা কান্দাহারে স্বাপন 
করা এবং দ্বিতান্ধ দলের মতে ভারতের সীমারেখা পিদ্ধু 
নদের তীরে হল! উচিত। ডুরাগু পাহন উম মতের 
মব্যে আপস কণিয়াছিপ। 

দেশবক্ষাব ধিক হহতে ডুবাগ্ড পাইন বিফল হইযাছিশ, 

একথা বলা যায় শ।। তবে সীমান্তের উপঙগাতিগ্ুলির 
এক্যের প্রতি দরষ্টিপাত শা করিয়া এই সীমারেখা গঠন 
করার ফলে এহ শাহন সীযান্তে ৩ অশান্তি সি 
কথিয়াছল। 

অশোক মন্তুমদার 

ড্যুরের, আল্ব্রেখউ (১৪৭১-১৫১৮ থ্রী) প্রসিদ্ধ জার্ধান 
চিআশল্লী । ১৪৭১ গ্রীষ্টাবে বর্তমান পশ্চিম জার্ধানীর 
অন্তগত হ্ুরেম্বে্গ শহবে ডাবের জন্মগ্রহণ করেন। 

বের ১৫০৫-০৭ খ্রিষ্টান ২ বৎসর ইটাপীতে বাস 
করিয়াছিলেন । তাহার চিন্রকলাক্ধ হটাপীয় প্রভাব কোথাও 
কোথাও স্থম্পষ্ট কিন্ত তৎসত্বেও ইহ! নিঃসন্দেহ যে তিনি 
কখন ইটালীয় গুণীদের অনুকরণ করেন নাই। তিনি 
বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে অন্ুরক্ত ছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপেই 
নিজন্ব এক চিত্রবীতি প্রবতিত করেন। তাহার চিত্রের 
নরনারীর কপ আদরশশপ্রহ্ছত নহে। অনেকাংশে স্থানীয় 
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ডেডেকিন্ড, জুলিমুস 

জার্মান নরনারীব ম্যায় এবং নিজের চেষ্টাতেই বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে চিত্রে তিনি পরিপ্রেক্ষিত আনয়ন কবিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। সযসাময়িক গথিক রীতির বলিষ্ঠতা, 
বিষয়বস্ত ও পারিপাশ্বিকের পুঝ্থানুপুজ্থ বর্ণন এবং গ্রীমীয় 
শিল্পের স্থমমঞ্জসতা তাহার চিত্রে বিশেষভাবে পক্ষণীয়। 
প্রতিকৃতি-রচনাতেও তাহার কৃতিত্ব অপাধারণ। পশ্চিম 
ইওরোপের যুগসদ্ধিক্ষণে ডাবেরই নবধুগের অগ্রদৃত। 

তৈলচিত্র বাতীত বেখাচিনন, উডকাট ( কাঠখোদাই ) 
ও এন্গ্রেভিং-এ তাহার অসাধারণ পারদণিতা ছিপ। 
সাবপীল ও প্রাণবস্ত রেখা এইগুপির বৈশিষ্ট্য । বস্তুতঃ 
এন্গ্েভিং ও উডকাটেই তাহার শিল্পশিক্ষাব হত্রপাত। 
সর্বতোমুখী প্রতিভা চিত্রকপার ইতিহাসে তাহাকে চির- 
স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। জীবিতাবস্থায়ঈ তাহার খ্যাতি 
দেশে ও বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার অঙ্কিত চিত্রাবপী 
পৃথিবীর শান সংগ্রহশাপায় রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে 
ফোর সেণ্ট স') আডোরেশন অফ মেইজাই” এবং 'ফোর 
হর্স্মেন "স্চ আপোকাপিপ্স (উডকাট ) প্রভৃতি 
চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

অমরেন্ত্নাপ পায় 

ডেডেকিন্ড, জুলিয়ুস ( ১৮৩১-১৯১৬ শ্রী) জার্মান 

গণিতজ্ঞ। ১৮৩১ শ্রীষ্টাব্ের ৬ অক্টোবর ডেডেকিন্ন-এব 
জন্ম হয়। তিনি প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ গাউসের ছাত্র ('গাউস, 
কাপ ফ্রিডবরিষ” দ্র )। বাশ্তব সংখ্যার তত্ব ও খীজগণিতীয় 
সংখ্যাব তত্ব, এই ছুই তব গাণতশাস্ত্রে ডেডেকিন্ডের 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান । মূণদ সংখ্যাসমূহের (বুযাশনাল 

নাদ্বার- রর ০, ৭ পূর্ণসংখ্যা এবং এ শৃন্ত নহে) ছেদ 

( কাট )-এব সাহায্যে তিনি অমূলদ সংখ্যার (ইব্র্যাশনাল 
নাগ্থার ) সংজ্ঞা দেন এবং প্রমাণ করেন যে, বাস্তব সংখ্যা- 
সমূহ (মূল্দ ও অমূলদ সংখ্যাসমূহ ) হইতে ছেদের সাহাযো 
কেবলমাত্র বাস্তব সংখ্যাই পাওয়া যায়। তিনিই বীজ- 
গণিতে “'আইভিয়াল'-এর ধারণ] প্রবর্তন করেন এবং 
বীজগণিতীয় পূর্ণসংখ্যাসমূৃহ যে এক ও অতিন্নভাবে 
উৎপাদকে বিশ্লেষণ, ইহ! তদ্দারা প্রমাণ করেন । 
দ্র ]. 10206151010, 1255৫950016 1017209 ০ 

1৭1471565, 1924 5 ৮5130101076 167৮ 07 1440116- 

12005, 1937. 
শঞ্তিকানু চ্রব্ 

ডেভি ল্যাম্প অন্ধকার খাদের (মাইন) মধ ব্যবহারের 
জন্য একটি বিশেষ ধরনের বাতি। কয়লার খাদে সই মাশ 

ভা! ৩৮৪ 

ডেভিস কাপ 

গাস (15151) 08৭ ) বাতাসের সহিত মিশ্রণে একটি 

সহজদাহা বিস্ফোরক হি করে। ইহার দহনাস্ক ৭০০০ হইতে 
৭৫০০ সেন্টিগ্রেড, তঙ্ঞন্ত খার্দে মোম বা কেরোসিনের 
সাধারণ বাতি ব্যবহার করা বিপজ্জনক | ইহার প্রতিকার- 

কল্পে ১৮১৬ গ্রীষ্টাব্জে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্তর হামূফে 
ডেভি (১৭৭৮-১৮২৯ গ্রী) এই ল্যাম্প উদ্ভাবন করেন। 
ই? কেরোসিনে জলে এবং সাধারণ দেওগ়ালবাতির মতই 
চিমনির শিমু ভাগ হইভে আলোক-রশ্বি নিগত হয়। কিছু 
চিমণির উপরিভাগ তামার বা লোহার তারজালি দ্বারা 

শিমিত। এ ধাতুণ দ্রুত তাপপরিবহৃন শক্তির ফলে ল্যাম্প 
হইতে নিগত তাপ বাহিরের গাসমিশ্রিত বাসর সংস্পর্শে 
আলার পূৃবেই প্রজণনক্ষমতা হাগ্গাইয়া ফেলে। অথচ 

বাহিরের বাধু ধীরে ধীরে ভিতবে প্রবেশ করিতে পাবে 
এবং উহাতে মার্শ গ্যাস মিশ্রিত থাকিলে নীলাভ শিখায় 
জলিতে থাকে এবং পরিমাপক গজের সাহায্যে নীলাভ 

রশ্মি হইতে খনিতে শিগ্যমান গ্যাসের পরিমাণ নিরধারিত 
হয় ও গাসের আধিকা হইলে সতর্কতামুণক ব্যবস্থা করা 
হয়। ইহার তাপে বাহিরের গ্যাসমিশ্রিত বাধু উত্তপ্ধ 
হইয়! দহনাঙ্কে পৌছিতে পারে না বলিয়াই ইহার নাম 
ডেভি-র নিরাপ ব্লাবাতি (ডেভিজ সেফটি ল্যাম্প )। 

আবিষ্কারের পর হুইতে ইহার নিশ্াণপদ্ধতির "মনেক 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দ্বারা ইহাকে বহুভাবে উপযোগী 
করিয়া তোলা হইয়াছে । বৈছ্যাতিক বাতির প্রচলনের 
পর হইতে খনিতে কেবলমাত্র দাহা গ্যাসের পরিমাণ 
নির্ধারণের জন্যই ইহা ব্যবহার কৰা হয়। 

মণীন্দ্ুমোহন লাহিটী 

ডেভিস কাপ আমেরিকার জাতীয় ডাবল্দ টেনিস 
চ্যাম্পিয়ান ডুইট এফ. ডেভিস-প্রদত্ত ট্রফি । বিশখের প্রধানতম 
অপেশারার ৪ দলগত টেনিস প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে 

প্রতি ব্সর এই পুরস্কার দেওয়া] হয়। ডেভিস কাপ খেলা 
হয় দেশে দেশে, দণে দলে। বতমান নিয়মানুযায়ী 
আন্তর্জাতিক টেনিম-নিয়ামক সংস্থার অনুমোদিত যে ধকল 

দেশ ডেতিস কাপ-প্রতিযোগিতায় নাম পাঠায় তাহাদের 

বাছাই পের আঞ্চলিক অনুষ্টানে প্রতিযোগিতা] করিতে 
হয়। বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ফলাফলে থে 
দেশ শ্রেষ্ঠটের স্বীকৃতি পায় সেই দেশ চ্যালেঞ্ক রাউগ্ডে 
পূর্ব বৎসরেব ডেভিস কাপ-বিঙয়ীর সহিত গ্রতিছন্ৰিতা 
করার অধিকার অর্জন করে। সাধারণভাবে, ফাইনাল 
বা চুডান্ত পর্যায়ের খেলা বলিতে যাহা বুঝায় চ্যালের 
রাউণ্ডের মর্ধাদাী অবিকল তাহাই । পুর্বিজয়ী চিরদিনই 

৬৬৫ 



ডেমোক্রেসি 

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উন্নীত হইয়া থাকে এবং পূর্ব বৎসরের 
বিজয়ীর স্বদেশেই চ্যাপেও রাউণ্ডের খেলা অনুষ্ঠিত 
হয়। 

ডেভিম কাপ-প্রতিযোগিতা আবপ্ত হয ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। 
প্রথম বর্ষে খেপা হইযাছিল বস্টন শহবে লংউঙ ক্রিকেট 

ক্লাবের কোর্টে । ডেভিস কাপের সুচনা হইয়াছিপ আমেরিকা 
ও ব্রিটেনে দ্বৈত প্রতিছন্ছিতা উপলক্ষে । কমে ক্রমে 
দেশে দেশে টেনিসের ব্যাপক প্রসার ঘটাষ বিশ্বের নান! 

প্রান্তের জাতীয় দপগুলি এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ 
করিতে থাকে । 

ডেভিস কাপের প্রথম ছযটি অন্র্ঠানে হয় আমেরিকা 
আর নাহয় ব্রিটেন বিজয়ীর সম্মান লাভ কবিয়াছিল। 
১৯০৭ খ্রী্াবে অস্ট্রেপিয়া ৭ নিউদিশ্যাণ্জের সন্মিপি ৩ 

অহ্েশেশিমা দল এই প্রতিযোগিতা জয করে। অস্ট্রেলেশিযা 
আরও ছয় বার এই প্রন্যোগিতাধ শ্রেষ্ঠের সম্মান পাভ 
করিয়াছে । ১৯২৩ শ্রীষ্টাবধে নিউজিল)াগড হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া অস্ট্রেপিয়া এককভাবে ডেশিস বাপে অংশ গ্রহণ 
করতে থাকে । একক ও নিটজিশ্যাণ্ডের সহিত দ্ধৈ৩- 
ভাবে খেশিয়৷ অস্ট্রেলিয়া! ১৯৬১৬ গ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে একুশবার 
ডেভিস কাপ জয় করিযাছে। 

আমেবিক1। ডেভিন কাপ জয় করিয়াছে অগ্যাবধি 

উনিশ বার, ব্রিটেন নয় বার এব" ফ্রান্স ছয বার । দীথদিণ 
ডেভিন কাপে অ.শ লওয়। সত্বে৪ বনু দেশ এখনও পধন্ত 

চযালেঞ্ রাউও্ড পধন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
১৯৬৬-৬৭ খ্রাষ্টাবঝে বয়াপাথন রুষাণের নেতৃত্বে মাঘ এক- 
বারের জন্য চ্যালেন্ত রাউগ্ডে অঙ্রেলিযার সহিত পু *ছ্বন্দিতা 

করিয়াছে । মেই দশের আর এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি 

ছিপেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। 
ভব বন 

ডেমোক্রেজি গণভন্ব ডু 

ডেয়ারি গবাদি পশুর পালন ও প্রজনন এবং উৎপন্ন দুগ্ধ 
ও দুগ্ধজাত দ্রবাদির বিপণন -বাবস্কার সংস্থা। ভারতে 
সচরাচর তিন প্রকার দুপ্ধ-প্রতিচাণ দেখা যায় £ ১. সমবার 
দুপ্ধ-প্রতিঠান : যথা-- কাতর সমবাষ ডেয়াবি-সমিতি 
(১৯১২ থ্রী) ও কলিকাতা সমবায় দৃপ্ধ-সমিতি (১৯১৯ 
শ্রা) ২. ছোট ডেয়ারি, ইহাদের কোনও কোন ওটিবু 
নিজস্ব গাশী আছে, আবাএ ইহাদের কতকগুপি ছুপ্ধ সংগ্রহ 
করিয়। খিপণনের ব্যবস্থা করে ৩, বড় ডেয়ারি, ইহাদের 
নিক্ষন্ব গাভী থাকে এবং উৎপন্ন ছুপ্ধ ৪ ছুপ্ধজাত দ্রব্য 
বিপণন করে। বত্মানে অনেক রাজোই রাজ্য সরকারের 

ভারত, 

ডেয়ারি 

পরিচাপনাধীন ডেয়ারি আছে, যেমন মহারাষ্ট্রের আরে 
দুপ্ধকপোনি ও ডেয়ারি এব" পশ্চিম বঙ্গের হরিণঘাট? ছুগ্ধ- 
কলোনি ও কলিকাতাস্থ কেন্দ্রীয় ভেয়ারি। 

সাঞ্চলোর সহিত গো-পাপনের জন্য অপেক্ষা উচু 
জমিতে শাতকালে ঠাণ্ডা না লাগে, বর্ধায় শুক ও পরিফার 
থাকে এবং পধাপু আলো হাপ্যা পাওয়া যায়, এমন 

গোশালা নিষ্মাণ করিতে হয়। গোশাপাব মেঝে কংক্রিটের 
হণয়াই ভাল , মেঝে নর্দমাব দিকে ঢালু থাকিবে। ছাদ 
কাঠ বা পোহার ফেমের উপরু টিন দিয়। কণাযায়। খাস 
দিবার জন্য পাচা চৌবাচ্চা থাকা দরক।ব। গোক প্রতি 
১৬৫ ১৮ ৯০ সেন্টিমিটার পবিমাণ স্থান দে এয়া উচিত । 

গোপণ খাগ্য হিলাবে নেপিযার, (গনি, লুসান, তট। 
প্রশ্তত ঘাস উদ্লেখযোগা | ইহা ছাড়া ১ ভাগ চুনী, ২ 
ভাগ ফুষি বা ভুষ ও ১ ভাগ খহলের মিশ্রণে উত্পন্ন ম্সার 
খাদ্য এবং ২ ভাগ পখণ, ১ শাগ বিশোধ ৩ অস্থিচর্ণ ও ১ 
ভাগ খডি গ্রডার মিশ্রণে প্রপ্ত খনিজ মিশ্রণ খাগ্যের 
রঙ্গ । সাধারণতঃ প্রাপবধন্ব গোকর প্রাতাহিক চাহিদ। 
৩২ ৪ই কিলোগ্রাম শুর ঘাস বা ভুষি, প্রায় ১৩০১৭ 
কিলোগ্রাম সবুজ ঘাস 9 ১ কিলোগ্রাম হার খাদ্য , 
মছিমেধ প্রযোজন উহার ১২ গুণ। ছৃপধশ গাভী ও 
মহিমকে প্রতি ২ কিলোগ্রাম ছুধের জগ্য আরও ১ কিপো- 
গ্রাম হিলাবে সুমা খাছ্য দিতে হব। প্রজননকার্ধে নিযুক্ত 

ধাডকে অতিরিক্ত ২ কিলোগ্বাম এবং গতধাবণকাপের 
শেষ ২ 2 মাম গর্ভবতী গাতী বা মহিষকে আরবি ১ 

কিলোগ্রাম স্থলান খাছ্য দে ওসা প্রযোনন। কুষি বা বহন 
কারে শিযুক্ষ বলধ্রকে প্রয়োগনাভষারে ১-২২ বিপোগ্রাম 
হ্থসার খান দিতে হম। গো মাহষের খাছ্যে ৬০-১২০ 

গ্রাম লবণ ও সামাগ্ত খণিজ-মিশ্রণ অঙ্যাবহ্াক | প্রচুব ও 

পরিদ্কাণ পানীয় জল দে ৪ষ। উচিত। 
জন্মেধ পর গোশানককে গ্রথম ৪ ৫ দিন মাতৃস্তন- 

নি:স্থত গাঞ্জল। ছুধ ৪ তাভাবে কডপিভার তৈল এবং 
ডিম মিশ্রিত দুধ খাওয়ানো হয়। ৩ সপ্যাহ বয়স হইতে 
একটু খড ও কিছু শসার খাছ্য এব ২-৬ মাম বয়সে 
১-৩ কিলোগ্রাম সুসার খাছ দেওয়া যায। 

গাভীর দুগ্ধোৎপাদন ও বলদ্ের কর্মক্ষমতা বুদ্ধির জন্য 
স্থপরিকল্িত প্রজননের ছারা গনার্দি পশুর উন্নযন 
প্রয়োজন । যে সকল অঞ্চলে বিশিষ্ট লক্ষণযুক গোর আছে 
সেখানে নিবাচনের (লিপেকশন ) মাধাযে উন্নততর 
প্রজা প্রতিষ্ঠা করা হয়। অন্ঠত্র দুধেল জাতের ( যথা 
জার্সি, আয়ারশায়ার গ্রভৃতি ইওরোপীয় জাতের ) ধাডের 
সহিত অপেক্ষাকত নিকৃষ্ট দেশীয় জাতের গাভীর সংকরায়ণ 
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ডেরিয়াস 

দ্বার] দেশীয় গাভীর দুগ্ধোৎপাদন-ক্ষমতা। বাডাইবার চেষ্ট। 
চলিতেছে। ইচ্ছান্তযাম্ী প্রজননের জন্য কৃত্রিম গভাধান- 
পদ্ধতিও প্রচপিত হইযাছে (গোর, দ্র )। 

সাক গো-পালনের জন্য পশুচিকিৎমকের সাহায্যে 
রিগার্পেস্ট, আযন্থাক্স, যক্ষা, ক্রসেলোমিস, পেটফোপা 
প্রভৃতি বাধি নিবারণ করা অপরিহার্ধ। 

সাধারণতঃ দিনে দুইবার দোহন কর! হয়; পালান 
বহুক্ষণ দুধে পূর্ণ থাকিলে ছুগ্ধক্সাবী কোষগুপির ক্ষরণশক্তি 
স্বান পায়। জীবাণুমুক্ত পাত্রে এবং স্বাস্থাসম্মত উপায়ে 
(সঙ্গব হইলে যান্ষিক উপায়ে ) গোদোহন করা উচিত। 
বর্তমানে অধিকাংশ উন্নত ডেযার্িতেই দোহনের পর 
প্যাস্টেরাইজেশন পদ্ধতির দ্বারা ছুধ স"ক্ষিত করা হয় 
( খাছ সংবক্ষণ ঘ)। অতঃপন যান্রিক উপায়ে বোতলে 
দুধ ভবিয়। ঠাণ্ডা খরে রাখ] হর । 

ডেয়ারিতে দ্বধের শেহপদার্থের দানাগুলিকে অপেক্ষা 
কত ছো৮ দধানায় পরিণত করা হয়, ইহাকে বলে সমসবী- 
করণ ( হে*্মাজেনাইগেশণ )। অধিক স্েহপদার্থঘুক্ত 
দ্ধধে গ্প্প স্েহপদার্থযুক্ত মাখনতোলা ছুধ মিশাইবাব 
পদ্ধটকে মানকীকরণ ( ম্টাগাডাহজেশন ) বলে; একপ 
মিশ্রি ৩ দুধে শতকবা ৩ ভাগ ন্মেপদার্থ থাকিলে তাহাকে 
“টোনড” এবং শতকরা ১৫ ভাগ ম্েহপদার্থ থাকিলে 
তাহাকে “ভাপ টোন্ড? দুধ বলা হয। 

ভাবতে খাংসবিক দ্প্ধোৎ্পাদপনের পরিমাণ প্রায় ১০৮ 
লক্ষ মেটিক টন । ইহাব মধ্যে প্রায় ১১৫ লক্ষ মেক 
টন দুধ হইতে বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রপ্তত করা হয়। 
ভারতে ছুগ্ধ হইতে বৎসরে প্রায় ৭৮ লক্ষ মেট্রিক ঢন ঘি, 
প্রায় ১৬ পক্ষ মেট্রিক ঢন দই, প্রায় ১২ লক্ষ মেট্রিক টন 
মাখন ও ননি, প্রায় ৮ লক্ষ মেট্রিক টন খোয়া, প্রায় ১৮ 
লক্ষ মেট্রিক টন মাখনতোপা দুধ, প্রায় ১৯ হাজার মেট 
টন ছানা এবং প্রা ৪৫০ মেট্রিক টন কেমিন উৎপন্ন হয়। 
“ঘি” দেই” ও “দুধ' দ্রু। 

ভ্রু 10019) 00101001101 &£1100100-1 ২০5০2101), 

10197110 0% 1100, ৩৬ 1051101, 1959 ; [001৭ 

0007011 016 /৯150100100171 2০5০৭101), 17101720001 

০] 40721 115500119, ৩৬ 10৩11), 196) 

অগ্রন সিংঃ 

ডেরিয়াস দরেইওস দ্র 

ডোগরা, ডোগরী জদ্মুর পাহাডী অঞ্চলের পাদদেশের 
অধিবামীদের কথ্য ভাষার্ধপে প্রচলিত। ইহার চাবি দিকের 

ভোমিনিয়ন 

এই কয়টি ভাষার সহিত ইহ! সংপৃক-_ দক্ষিণে পাঞ্জাবী, 
পুরে ও উন্র-পূবে পাহাভী, 'প্তরে কাশ্মীরী এব" পশ্চিমে 
পহ্ন্দা। ডোগরীর লক্ষণ বিচার করিথা, ইহাকে পাঞ্কাবার 
একটি উপভাষারূপে স্বীকার কণা হইয়] পাকে । এডাবৎ 

ডোগবী ভাষার পঠন-পাঠনের বাবস্থা না থাকাতে 
ডোগরীভামীরা বিদ্যালয়ে পাঞ্জাবী ৭ হিন্দীর চর্চা 
করিয়। আমসিতেছেন। ডোগরীতে রচিত প্রাচীন 
সাহিতোর নিদর্শন বিশেষ কিছু পাওয়া মা নাই | ঞরাম- 
পুরের খ্রীষ্টান পাপরীরা ১৮১১ গ্রীষ্টাবে এনউ টেস্টামেন্ট”- 

এব এক ভ্োগরী অহথাদ প্রকাশ কবেন। ডোগঞ্জাতে 
কিছু সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়| 
[3010100 এহবূপ একখানি গণিঞ্চবিষযয়ক অভ্বাদ-গ্রস্থ 
শীলাবঙীর নাম কবিযাছেন। ছোগরীর নিজন্ব একটি 
লিপি আছে, কিন্ত ইহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ এব” আজকাল 
ইহার ব্যবহার উঠিয়া যাইডেছে। "আধুনিক শিক্ষিত 
ডোগরীভাষীগণ জম্মু ও কাশ্শীর বাজ্যে, উদ্দ ৪ ভিন্দীর 
পর্বতে ডোগরীর গ্রচপন দাবি করিত্ছেন, যেন 
উত্তরে কাশ্মীব-উপত্যকাষ কাশ্মীরীর গুচলনের জন্ত প্রচেষ্টা 
চপিতেছে । ভোগবীতে লাহিতা-স্্িবু প্রযাস ৪ চলিয়াছে, 
এবং ডোগবী ভাষা! ও সাহিঙোর অন্রশীলন ও বিকাশের 
জন্য স-স্থাও গগিত হইয়াছে। 

দ্র ১001101 এও 01750061001) 15270%4£25 ৫70 

17166756405 0/ 1109৫611 17070, 09810711007, 1963. 

হনীতিব্মাব চটোপাখায় 

ডোমনিয়ন ইনবেজী শব ণডামিনয়ন' এব পুরাতন 
অর্থ শাসিত ভূভাগ বা অঞ্চল। পরে ব্রিটেনে শব্টির 
শখান্তর ঘটে । ১৮৬৭ খ্রীষ্জান্ধে ক্যানাড। €ডামিশিযন অফ 

কানাডা” নামে অডিঠিত হয়। ১৯০৭ শ্রীষ্টান্দের ইম্পিবিয়াল 
কন্ধাবেন্সে ব্রিটিশ সাম়াজ্র যে সকপ অংশ পূর্ণভাবে 
স্বয়ংশামিত সেগুলিকে 'স্বযংশাসিত ডোমিনিয়ন' অভিধ! 
দেওয়া হয। পবে নামটি ছোট হইযা দাড়ায় শুধু 
ডোমিনিয়ন'। যে সকল পৃবতন ব্রিটিশ উপনিবেশ 
( “কলোনি” বা “ডিপেনডেন্লি? ) খাল ব্রিটেনেৰ সমান 
পদমর্ধাদ। (স্টেটান') লাভ কিয়াছে-_ ব্রিটিশ রাজমুকুটের 
অন্ুগত এবং ত্রিটিশ কমনওয়েল্থের সভা-- তাহারা এই 
নামে অভিহিত হইতে থাকে, যেমন : ক্যানাড) অস্ট্রেলিয়া) 
নিউজিলাওড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আইরিশ ফ্রি স্টেট 

(১৯২২ গ্রী)। ১৯২৬ খ্রীষ্টাবের ইম্পিবিধাল কন্ধাবেন্সে 
লর্ড বাল্ফোর ভোমিনিয়ন-পদমধাদদার ( ডোমিনিয়ন 
স্টেটাল') যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন তাহাই ১৯৩১ গ্রাষ্টাবের 
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ভোমিপলিল 

্ট্যাটিউট অফ ওয়েস্ট মিন্স্টার)-এ আইনত: অবলম্থিত 
হয়। ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্ষের ভারতীয় স্বাধীনতা-আইনে ভাবত 
ডোমিনিয়ন বলিয়া! অতিহিত হয়। এ সময়ে পাকিস্তান 
ও সিংহলও ডোমিনিয়ন পদমর্ধাদা লাভ করে। পরে 
তারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদেব সাধারণ- 
তন্ত্র ( “রিপাবপিক' ) বলিয়া ঘোষণ। করে। ভোমিনিয়ন 
কথাটির ব্যবহার ক্রমে অবলুপ্ হইয়া আপিতেছে ; ইহার 
জায়গায় আজকাণ 'কমন্৪ঘেল্থের সভা” কথাটি ব্যবহার 
করাই রীতি । মালয় ও ঘানা স্বাধীনতা পাইলে (১৯৫৭ 
খরা) ডোমিনিয়ন শবটির উল্লেখ ছিল না। 

দ্র 7০010126216 ০1 9০০40] 3০/2006, ৬০]. ৬, 

৩৬ ৬০11, 1954. 

আঅমরেন্্র প্রসাদ মির 

ডোমিসিল ছোমিসিণ কথাটির অথ কোনও ব্যক্তির 
স্থায়ী নিবাম বা বাসভূমি। কোন? নাগরিক তাহার 
পর্দমধাদা, বিষয়সম্পত্তি, চুক্তি, বিবাহাদি বিষয়ে কোন্ 
দেশের আইন দ্বারা পরিচালিত হইবে, ডোমিসিল তাহা 
ধাধ করে। যে দেশে কোনও ব্যক্কিব স্থায়ীভাবে বসবাস 
করিবার সাম্প্রতিক 'অভিপ্রাফ থাকে, তাহাই তাহার 
ডো [মসিপল' হয়। 

ডোমিমিল ছুই প্রকার : জন্মগত ও এচ্ছিক। মাগুষ 
জন্মিবার সপ্গে সঙ্গে যে ডোমিসিপ অর্জন করে তাহ তাহার 
জন্মগত ভোযিসিল। পরে যদি কেহ ্বেচ্ছাম কোনও 
ডোমিসিল অর্জন কবে তাহ] তাহার অজিত বা এচ্ছিক 
ডোমিসিল। 

বৈধ সন্তান জন্সিবার পর সে পিতার এবং পিতার 
মৃত্যর পর মাতার চোমিসিল প্রাপ্ত হয়। অবৈধ নষ্কান 
মাতার ডোমিসিলে পবিচিত হয়। পরিত্যক্ত শিশুকে 
যে দেশে পাওয়া যায় তাহাই তাহার ডোমিসিল। 
পিতামাতার ডোমিমিল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাবালক 
সন্তানের জন্মগত ডোমিসিল পরিবহিত হয় । 

এচ্ছিক ডোমিসিল অর্জন করিতে হইলে ছুইটি 
উপাদানের প্রয়োজন : ১. স্থায়ী বদবাদ ( তবে শুধু দীর্ঘ 
ব। অনির্দিষ্ট কালের জন্ত বসবাস করিলেই চলিবে না) 
২, স্থাঘ্ীভাবে বসবান করিবার অভিপ্রায় (শুধুমাত্র 
মৌখিক বা লিখিতভাবে স্থায়ী বসবাসের ইচ্ছা ঘোষণ! 
করিলেই চলিবে না, কোন৪ দেশে কোনও ব্যক্তির 
স্থায়ীভাবে বলবান করিবার অভিপ্রায় আছে কিন! তাহ! 
তাহার আচাবর-বাবহার, গতিবিধি, কাজকর্ম ও জীবনযাত্রা 
হইতে নির্ধারণ করিতে হইবে )। 

ড্রাইডেন, জন 

আইনবিদদের মতে প্রতোক ব্যক্তির একটি ডোমিসিল 
থাকিতেই হইবে, কিপ্ত কাহারও একই মময়ে একাধিক 
ডোমিমিশ থাকিতে পারে না। জন্মগত ডোযিসিল 
যাবজ্জীবন বর্তমান থাকে, যত দিন না কোনও সাবালক 
মানুষ স্বেচ্ছায় নৃতন ডোমিনিল অর্জন করে। ইংপাণ্ডে 
উদণী বনাম উদনী মামপায় (১৮৯৬ শ্রী) বিচারকেরা 
রায় দেন যে, এচ্ছিক ডোমিমিপ অর্জন করিলেও জন্মগত 
ভোমিসিল বিলুপু হয় না, শুধু সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে 
মাব্র। আজকাল রাজনৈতিক জাতীয়তা ( পোপিটিক্যাল 
ন্যাশন্যালিটি) গুরত্বশাত করায় ডোমিধিলের প্রন অপেক্ষা- 
কৃত গৌণ হইয়! পড়িয়াছে। 

ভারতবর্ষের স'বিধাণের € ধারা মতে সংবিধান 
কার্ধকর হইবার ময় সেই বাক্তিই ভারতের নাগরিক 
বলিয়া পরিগণিত হইবেন ধাহার ভারতের ( অর্থাৎ বর্তমান 
ভারতী4 ইউনিয়নের ) ভূমিতে ভোমিসিপ আছে এবং 
যিনি নিম্নলিখিত শতগ্চপণির অন্ততঃ একটি পৃবণ করিয়াছেন £ 
ক, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা 
থ. তাহার পিতামাতার মধ্য অন্কতঃ একজন ভাপতবর্ষে 

জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন অথবা! গ. ঠিনি সংবিধান চালু 

হইবার অবাবহিত পৃৰে 'ন্ততঃ পাচ বংসর কাপ ভারতের 

ভূমিতে সাধারণভাবে বসবাম করিয়াছেন । 
নীলকুমাব মিএ 

, ডোম্বী ভোশ্ব (ডোম)-নাবী। তথ্থে যোগিনী-বপকে 
বাসু স্কন্ধ বা বাযু-তত্ব। চর্ধাগীতিতে ডোম্বী কাপালিক 
যোগীব সঙ্গিনী , ব্জ্গীতিতে বজ্র হেরুকেব প্রিয়া 
যোগিনী। ডোমনারীর নৌকা খেয়ার উল্লেখ চর্ধাগীতিতে 
আছে; পরুবর্তী কালের শিব-কথায় খেয়ারি ্োমনী 
কোচ নারীবপে ৪ পাওয়া যায়। 

একাধিক বৌদ্ধ অথবা শৈব সিদ্ধাচাধ ডোশ্বী বা 
ডোম্বীপাদ নামে খাত ছ্রিলেন। চধাগীতিকোষের বৃপ্তিকার 
মুনিদত্ত এক লাভীভোশ্বীপার্দের (নাড়ভোম্বীপাদ?) রচিত 
একটি চর্ধার উল্লেখ করিয়াছেন । 

নুকুমার সেন 

ড্রাইডেন, জন (১৬৩১-১৭** শ্রী) ইংরেজী সাহিত্যের 
ক্লযাসিক্যাল যুগের অন্যতম প্রধান কবি, নাট্যকার ও 

সমালোচক । ড্রাইডেনের জন্ম ইংপ্যাণ্ডের নর্দাম্পউন- 
শায়াতের এক যাজক-পরিবাগ্ে ; শিক্ষালাভ বিখ্যাত 
ওয়েস্ট মিন্স্টার স্কুল ও কেম্বিজের ট্রিনিটি কলেজে । তিনি 
১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্খে অভিজাত পরিবারে বিবাহ করেন 

৬৬৮ 



ড্রাইডেন, জন 

এবং ১৬৬৮ গ্রীষ্টাঝে রাজকবিপদে নিুক্ত হন। ১৬৮৮ 
খ্রীাবের বিপ্লবের পর রাজান্থ গ্রহে বঞ্চিত হইয়া বার্ধক [দশায় 
তিনি কেবলমাত্র লেখনী সম্বল করেন। ড্রাইডেন 
১৭০০ খ্রীষ্টাবে মৃতাকবলিত হুন। ড্রাষ্টভেনের প্রথম 
উল্লেখযোগ্য কবিতা ক্রম ওয়েলের মৃত্যু উপলক্ষে ১৬৫৮ 
গ্রীষ্টাব্বে রচিত হয়। ইহার পর ড্রাইডেনের বহুপ্রন্থ 
লেখনী হইতে অজন্ম কবিতা, নাটক এবং গগ্ঠ-রচন। 
ইংরেজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে থাকে। তাহার 
রচনাবলীর মধ্যে রাজনীিমূলক ব্যঙ্গ কবিতা “আযব্দালোম 
আণ্ড আকিটোফেল' পদ মেডাল' এবং “ম্যাক ফ্লেকনো” 
অবশ্ঠ উল্লেখ্য । শেষোক্ত কবিতাটির উৎস বাজনীতিক ছন্দ 
হইলেও ইহার সার সাহিত্যিক কপহ। ড্রাইডেন-প্রণীত 
অন্যান্ত সাহিত্যকর্মের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইল 
এইপগ্রপি : ধর্মবিশ্বাস-প্রণোদিত প্ীর্ঘ কবিতা বেলিগিও 
লাইকি* এবং “দি হাইড আন দি প্যাস্কার' , একাধিক 
ড (০০ ) এবং গীতিকবিতা, বহুধিধ কথা ও কাহিনী , 
হাশ্পসাত্াক নাটক "ম্যারেজ মা পা মোড', সমিল 
ট্রাজেডি ওিরঙ্গজেব, অমিত্রাক্ষর ছন্দে আ্াণ্টনি ও 
ক্লিগুপান্রার কাহিনী "অবলম্বনে রচিত “অল ঘর লাভ?) 
বিখাত সমালোচনা-প্রবন্ধ “এসে অফ ড্রামাটিক পোয়েজি?। 
বিতিন্ন নাটকের মুখবন্ধগুলিতে এবং প্রাচীন ও আধুনিক 
কাঠিনীমাপার উপক্রমণিকায় সাহিতত্যসমালোচনার বহু 
স্থন্ন ড্রাইডেন সধত্রে আলোচনা কাবযাছেন। 

ড্রাইডেনেএ সাহিত্যকৃতিব প্রভূত প্রভাব পড়ে অষ্টাদশ 
শতকের ইংরেজী কবিতাৰ উপর। ড্রাইছেন হইতে 
জন্সন পর্ধন্ত ইংরেজী সাহিত্যের যে ক্লাসিক্যাল যুগ 
তাহাব সাহিতাগ্ুত্রগুলি ড্রাইডেনেব রচনাতেই প্রথম 
প্রকাশ পা করে। আবেগ ও রোম্যান্টিক কল্পনার 
পরিবর্তে বুদ্ধি ও যুক্তির সমাদর , মাণৰ ও বিশ্বপ্রক্তির 
রাজো কতকগ্ডপল সবনিদ্ধ স্থব্রেব সন্ধান, কবিতায় 

“হিরোইক কাপ্্লেট'এর পরিশীণন, ভাষা ব্যবহাবে-_গগ্যে 
অথব! পছ্যে-_ অর্থের যাথাতথ্য এবং স্চাক প্রয়োগে যত, 
এই মকণ গুণে ড্রাইডেনের বচন! সমুদ্ধী। পরিহাস ও 
বিদ্রপেও ড্রাইডেন অসামান্ত পরিচ্ছন্নতা ও রুচির পবিচয় 
দিয়াছেন। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ড্রাইডেনের সাহিত্যকৃতি মোটামুটি 
উপেক্ষিত হইলেও বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে 
ডাইডেনের সমাদর প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে । ইহার প্রধান 
কৃতিত্ব অবশ্ঠই ইংরেজ কবি ও সমাপোচক টি. এস. 
এলিয়টের প্রাপ্য । 

দ্ধ, 5. [01100 110112560০0 1010) 10061, 

ড্রিল 

[01001 1924 ; 1.৩ 51100, 101৮1 10967 ; 175 
7066 06 19107710150, 016 070, ৩৬ 5০0, 
1932 7 চি, [১ 150515, 76001120011, [,0180010, 1936. 

নিরপম চটোপাধা।য় 

ড্রিল ওপন্দাজ-দেশে "ড্রিল শবের উৎপন্তি। কোনও 
বস্তর মধ্যে ছিদ্র করার যন্থকে ট্রিপ বলা হয়, ড্রিলকে 
বাংলায় “ভোম4' বলে । ছি করার প্রক্রিয়াকে ড্রিলিং বণা 
হয়। আদিম কালে ছিদ্র করিবার খা খাজ কাটিবার জন্য 
হাঙ্গরের দাত অথবা কাঙ্গাক্র কৃম্তক দাত ব্যবহৃত হইত । 

পরে ছিদ্র করিবার জন্য ঘূর্ণায়মান যন্ধ্বের বাবহার ৫ হয়। 
ছিদ্র করিবার ধন্্টি খু, উহার প্রান্তভাগ ধারালো । 
ঘুণায়মান অবস্থায় ছিদ্র করিয়া ইহা 'মাপন পথে চলে । স্থচ, 
ভোমগ্র বা ভুরপুন, বেধনযন্ব, ইত্যাি দ্বারা ছি করা যায়। 

ড্রিলের ব্যাস ১ মিলিযিটার হইতে ১০০ মিলিমিটার 
পর্ধস্ত হইতে পারে। ইহা] প্রধানত: তিনটি অ*শে বিভক্ত. 
১. হাতলে টকাইবার অংশ ২. প্রান্তীয় ধারসমন্থিত ফলা 
৩. প্রথম প্রবেশের জন্য ছুচালো কোণ । 

ড্রিপকে হাত দিয়া বা যঙ্ছের সাহাযো ঘুরানে। যায় । 
হাতে চাপাইতে হইলে আপন অক্ষে আবতিত করাইবার 

জন্য ডিল দৃশ্ঠটিকে একটি রজ্জবর দ্বারা বেষ্টন কা হয় এবং 
এ রম্দ্রটিকে একটি ধনুর সঙ্গে বাধিঘা রাখা হয় । ধন্ুটিকে 
অগ্র পশ্চাৎ চালশা করিলে রজ্জ্টিতে৪ সেইভাবে টান 
পড়িবে এবং ড্রিল-দস্তটি আবতিত হইবে । ধনুর বদলে 
বক দ৭ও ব্যবহার করা চলে। ড্রিলকে বেভেল বা ঢাল 
গিধার-এর সাহাযোও ঘুরানো যায । ভুতার-মিত্বীর। কাঠের 
মধ্ো ছিদ্র করিবার জন্য যে ভোমর ব্যবহার করে, তাহ। 
গাধারণতঃ এইভাবেই হাত দিযা চাপায় । 

লোহ। কাটিখাব যন্ত্রচালিত ড্রিপ বিভিন্ন প্রকারেব 
হয়, যথ! পিপার ড্রিল, গ্াঙ্গ ড্রিশ বা মাল্টি শ্পিগুল 
ডিপ, রেডিষাণ ডিপ এবং মাল্টিপল ড্রিলহেড মেশিন। 
পিলার ড্রিলে একটিমাত্র ভোমর লম্বভাবে থাকে । গাঙ্গ 
ড্রিল-এ অনেক গুলি ভোমর থাকে এবং সেইগুলি ইচ্ছামত 
চাপন। করা যায়। মাল্টিপ্ল ড্রিপহেড মেশিনে একসঙ্গে 
অনেকগুলি ছিদ্র কর! যায। বেডিয়াল ডিল একটি 
অশ্ভূমিক বাহুর সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এবং সেই বাহুটি ড্রিল- 
স্তস্তকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে পারে । ড্রিল যন্ত্রের সঙ্গে 
মোটর সংযুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে চালানো যায় অথবা 
যন্ত্রটকে বেণ্টের সাহায্যে অন্য ধূর্ণায়মান চালক দণ্ডের 
সহিত সংযুক্ত কর! যায়। বিদ্যুৎ, জল,কিংবা বাধুর দ্বারাও 
ড্রিল যন্থ চাপানে। যায়। 

৬৬৯ 



ড্রেজার 

কারখানায় উৎপাদনের কাজ ছাডাও ডিশ অন্যান্ত 
কাজেও প্রয়োজন হয। ভূমির অভ্তান্তহুর খনিজ পধাথের 
সন্ধাণে, ভূঁঙাত্বিক গবেষণায়, কয়পাখশি অঞ্চপে জল ও 

গাস-নিক্ক(শনে, পেশ উন্তোলন কবার জন্য কুপ খননে, 
পবতের মধা দিয়া রেলগয়ে লাইন স্থাপনের জগ্ত বিস্ফোরক 

প্রবোর সংস্থাপন প্রভাত কাজে উপণুক্ত ডিপ বাবধ 5 হয়। 
পেট্রণ উন্তালনের জন্য ৬৭০* খিটার পর্যন্ত ড্রিলেব থাবা 
খনন করা হহয়াছে । ঘভি ও অশংকাবের বাজে এবং 

দন্তচিকিৎসায় অতি শ্বশ্ম ছিদ্র করিবার জন্যও ড্রিল 
ব্যবহৃত হয়। 

*মুনবূল দেখে 

ড্রেজার জনের নীচের মৃত্িকাদি ড্রেজার যন্ের সাহায্যে 
কাট। হয়। ইহা উপযুও যগ্থাদি-সমন্বিত ঠিম হঞ্চিল, 
ডিজেল হপ্িন অববা হপেক্ট্রিক মোডরেব সাহাযো চালি৩ 
জলযান। 

রজ্ছর সাহাযো একটি থলি .শীকা হইতে গলতশে 
নামাইঘা তাহাব দ্বারা কর্দমেব অপসারণ ছিপ পরাচঠান 
পদ্ধত। 

যোডশ শতাব্দীতে ইতলাগ্ ও হগ্য।পে বেলচান মত 
হাতলপ্খাপা যন ও থলি টানার বাবস্থা গ্ুচপিত ছিপল। 
ক্রমে মানুষের কাখিক অমের পখিবতে অশ্ব ও পরে ইঞ্সিন 
প্রযুক্ত হয় এব ড্রেজারেপ আয়ঙন ও কাজের পরিমাণ 
বুখি পায। বেপচা ও থপি ক্রমে গ্রাব ( গ্যাব ড্রেজাব ) 
ও বাকেট ড্রেজারে পরিণত হহযাছে। গ্র্যাব ড্রেজারের 

প্রকাণ্ড দ্বিখণ্ড পাত্রটিতে কবজ লাগানে। ১ পাত্রটি কপিকপ 
৪ বুজ্কুব সাহায্যে জঙ্গনিয়ে শামাহলে আপন তারে উহা 
মাটি কামডাইগা] ভরিবা পয় ১ তখন উহ1 উপবে ভুলিষা 
খালি করা হয়। বাকেট ড্রেগারে একটি শিকলে পর পর 
বাশতি সাজানো থাকে, জলযানে প্রপন্থিঠ হেলানো 
খোটার মাথায় শিকপে গ্রলানো এই বালতিগুপি 
জলতলের কর্মাদি লইয়া উদ্ঠিগা আসে এব" জলযানের 
মধ্যে নিক্ষেপ করে। 

আমেরিকার যুক্তরাঞ্ঠে ওক ড্রেজার ( হাইদ্রলিক 
ড্রেজার) উদ্ভাবিত হয। ইহারই অপর নাম শোষ৭ 

ড্রেজার (সাবৃশন ড্রেজার)। পাশ্পের সাহায্যে জলমিশ্রিত 

কর্দম শোধণ করিয়! পাইপের মাধ্যমে অন্তন্্র নিক্ষেপই 

গদক ড্রেজিং-এর বৈশিষ্ট্য । বর্তমানে ইহাই জপনিয়ের 
মাটি কাটার কাজে সর্বাপেক্ষা গ্রকতপূর্ণ যন্ত্র। পোতাশ্রয়ে 
কের দরজার মুখে মাটি কাটার কাজে গ্র্যাব ড্রেঙ্গারের 
গ্রচলন। পরস্ত খাকেট ড্রেজার ডকের ভিতরে মাটি 

৬৭৭ 

টলকিশোত 

কাটে । ওক ড্রেজারগুপি নদী ও খালের পাব্য পথ 
পরিদ্ধাব কাখিতে ও সমুত্র-সংগমে চরের বাধা দূর করিতে 
বাবহৃত হয়। বর্তমানে ওক ড্রেজারের সাহায্যে 

কলিকাতাষ লবণ-হরদের ভরাট-কাধ (সণ্ট লেক 

বিক্লযামেশন ) হইতেছে | 
কপিল ভটাচার্ধ 

ঢক্কী, টন্কী প্রাকত দ্র 

ঢপ কীর্তন উনবি'শ শতাব্দীব প্রথম দিকেই বৈষব 
পদাবলী ভাড়িয়া ঢপ কীঙনের হষ্টি। ইহার প্রবর্তক বা 
সঠিক সময় নিদেশ করা সম্ভব নয। কবিগান ও টগ্লার 
সহিত উহার বিশেষ সমন্বন্থা ছিল লপা। বঞ পাচালির সঙ্গেই 
হহার কিছু মিল আছে। ঢপের বিষযবস্ত রাধাকৃষেের 
কাহিনী হইতেই লএয়া। ইহাতেও একটি আখ্যায়িকা 
থাকে, গাধক বা গাখিকা তাহ কথকণাব ছারা ধর্ণন। 

কবে। বন্ততাখ শেষে তান, লঙ্গ সুপ সহযোগে 

একটি ক্ষু্র পঞ্চ গাদ্থা হয়। গছোর এহ শেসা'ণেৰ নাম 
এষা । তুক্ধো ছাডা9 পরবতী ঢপের মধে) উচু সগীত 
আসিগাছে) তাহাব প্রবতন কপিযাছেণ যশোহবের বনণগ্রাষ 
মহকুমাব শন্গত গোপাশনগর নিখসী মোহপদাস 
বৈধাগী। মোহপদণুসব ছুট সগাত অঞপাস, রাগ, স্বর 
ইন্যাদিব জন্য বিশেষ প্রপিথ । ঢপে একজনহ গামক ও 
কথক থাকিত। 

মোহপধাসের পুবে কপোদাস, অঘোরদাস, ছারিকদাস 

শাম]! বাটল ইন্যাণ্িব নাম পাওয়া যায়। কিন্ধ পের 
স্ববিখ্যাত গাযক ছিলেন মণুস্ছদন কিন্্রর (১৮১৮ ৬৮ 
খ্রী)। মধু কানের বিধিপনু ক্ষমনা ছিল। লেখা পড়া 

কিছু না জানিযা 9৭ তিনি মুখে মুখে পালা বচন! করিতেন । 
তাহার চাঝিট পাপা মুদ্রিত মাছে, কলঙ্কভঞন, অক্র,র- 

স*বাদ, মাথুর এবং প্রভাম। রাগ রাগিণী ও খেয়াল 
ইভার্দি উচ্চতর স'গীত ছাডাও রাধায়োহন বাউলের 

নিকট মণুষ্দণ ঢপ শিক্ষা করেন। মধুসদন তাহার গানে 
কিধন? ভণিতা দিতেন । 

মখুস্থদন টপ কীতনের যে মাজিত রূপ দিয়াছিলেন 
তাহ] এক্ষিত হয নাই। পুক্ুষ গায়কর্দের হস্তচাত হুইয়। 
ঢপ মেয়ে কীঙলীয়াদের হাতে চপিয়। গিয়াছে । ঢপের 
প্রভাব পাচাপিতে পড়িয়াছিল। 

ভবতোব দত্ত 

ঢললকিশোর দাককেশ্খর দর 



ঢাঁক 

টাক বৃহৎ চর্মবাগ্থা, প্রাচীন পটহের একটি বর্তমান দপ। 
ইহা! একটি পোকবাছ্য। পুজা ও উৎসবে ঢাক ব্যবঙত 
হয়। ইহার গোপাকার কাঠের খোশের উভয় মুখ 
চর্মাচ্ছার্দিত এব" চর্ম-পজ্ছুর দ্বারা আবদ্ধ। সাধারণতঃ 
ইহা চুষ্ঠটি কাঠির বারা এক পিঠে বাজানো হয়। অপর 
পিঠটি কেবণ ধ্বনিগান্তীর্ধের জন্যই গুয়োজন। এইজগ্ 
£কের বীয়া” বণিযা একটি চলিত কথা অআছে। 

প্র মির 

ঢাক! পূব পাকিস্তানের একটি দেলা ৪ বাজধানী। 
জেপাটি ২৩০১৪ উত্তর হইতে ২৪০২০ উন্ব এব" ৮৯০৪৫ 

পূব হইতে ৯০০৫৯ পূর্ব পধন্ত বিস্তুত। জেলার আয়ন 
৬৮৫২ বর কিপোমিচার (২৭৪১ বর্গ মাহপ )। এই 
েলার উত্তরে ময়মনসি"হ, পৃরে কমিল্লা (িপুবা), দক্ষিণে 

যরিধপুব এব* পশ্চিমে ফা্দিপুর ও পাবনা জেলা । 
ঢাকা জেশাকে ওটি প্রাকৃতিক ভাগে ভাগ করা যায : 

১, মেদ”? 2 শঙশক্ষা নদীর মধ্যবী পুধ ঢাকা 
২. শীন্লক্ষ্যা * ধলেশ্বরী নদীর মধ্া অন্ন আধা ঢাক] 

এব, ৩. ধলেশ্বরী ৪ পন্মার মখাব এ অঞ্চল দক্ষিণ ঢাকা 
নামে পবিচিত। প্রায় সমগ্র ঢাকা জেলা সমহ্ামির 
অস্গত। উন্লর চিক মধুপুর জঙ্গল নামে খাত অকপটি 
লৌহ কক্কপময় পুরা *ণ পালমাটি-গঠি 5 উচ্চুমি | 

এই জেলায পার, নাবামণগর্র, মানিকগঞজ, মুনশাগঞ্জ 
এই 5টি মহকুমা) ৩৫টি থানা ৭ ৫২৮৩টি গ্রাম আছ । 

পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী ৭ শীতলক্ষা ঢাকা জেশার 

প্রধান নদী । পদ্ম। দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢাকাকে ফরিদপুর 
জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রবাহিত হইয়। গিয়াছে 
('পন্মী” দু )। খতমানে ধলেশ্বী ময়মনসিংহ জেশার 
শিকট যমূন। ( যবুনা) হহতে নিগত হইখা সাভাব ও 
মুন্শীগঞ্জ শহরের পার্থ ধিযা প্রবাহি ত হইযা যেঘনায পতিত 
হইয়াছে । ধলেশ্বরীর উপনদী শীতপক্ষা এঙ্গপুদ হইতে 
বাহির হয়] উলুখডার নিকট ঢাকা] জেলায় প্রবেশ 
করিয়াছে এবং জেলার পূর্বাঞ্চলে দক্ষিণমুখী গতিতে প্রবাহিত 
হইয়া নারাধণগঞ্জের ৪ কিলোমিটার (৩ মাইন) দক্ষিণে 
ধলেশ্বরীর সহিত মিশিয়াছে। পুর দিকে মেঘনা ঢাকা ও 
কুমিল্লা জেলার সীমান্ত দিযা প্রবাহিত হইয়] রায়বাড়িব 
নিকট পদ্মায় পড়িয়াছে ('মেঘণা' দ্র)। ইহ] ছাড়া 
্রন্মপুজের নৃতন প্রবাই যমুনা ঢাকা জেলার উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে প্রবাহিত হইতেছে । ধলেশ্বণীর শাখানদী বুডি- 
গঙ্গা ঢাকা নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত বাহিযা নারাযসণ- 
গঞ্জের নিকট ধলেশ্বরীতে মিশিয়াছে। 

ঢাকা 
জেলার গ্রীক্মকা'লীন ভাপহান্াপ গড ২৬০ সেন্টিগ্রেড 

(৭৮০ যাবেশহাহট ) ও শীঠকালীন গড ১৮০ সেন্টিগ্রেড 
( ৩৪* ফাবেনহাহঢ )। বাধিকক গড বুষ্টপাত ১৯৪৮ 
মিশিমিটার (৭৭৯৮ উকি )। 

হিনুযুগে ঢাকা প্রথমে সঙবত্ঃ সমাতট পরে বঙ্গ ৪ 

গৌড প্ররভতি পাজোর অন্তটন্ত হিপ। ইহার পৃথক 
কোন? ইতিহাস জানা যায না। সাকার নিকটপর্তী 
বশমান রামপাল গ্রামের শিক্ট সেন রাজাদের বাহধানী 
ছিপ এপ জনপ্রবার্দ আছে এব ইহার কোন9 কোনও 

স্বান রাজ] বন্লাপমেনেব স্মৃতি বহন করিতেছে । খ্রাষ্টাঘ 
১৩শ শতাবীর শেষে হহা মুসলমানেরা অধিকার করে। 
১৬শ শতাব্দীতে এখানে কদেকজন জমিদার প্রতাপশালী 
ইইযা *ঠেন “বং মোগল সম়াট আকবর কর্তৃক ১৫৭৬ 
শাষ্টাবঝে পাঠানরাজ দাযু? খানের পবাজগ় ও মুত হইলে 
ঈশ] থা, টাদরাধ, কেদারবায় প্রমুখ কথেকজন স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন। সা জাহাঙ্গীরের ধাজাকালে ১৬০৮ 

খীষ্টাঞ্ধে হসনাম খা বাণলার স্বাদ নিষুঝ্ হন। তিনি 
বিদ্রোহী জমিদারদিগকে দমন করেন এব" ঢাকাম 

খাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সম্বাটের নাম অন্রসারে 
“ই রাজধানীর নাম হয জাহাঙ্গীরনগর | কিন্তু এই নাম 
বিশেষ প্রসিদ্ি লাভ করে নাই। 

১৬৬৪ শ্রীগ্াষে শাষেস্ত] খা স্থুবাদার হই%া আসেন। 
তাহার পযযে ঢাকার চরম ডন্নাতি হয। অষ্টাদশ শতান্দীর 
প্রথম দশকে স্ববাদার মুশিদকুণী খা ঢাকা শশুর হহতে 
মুশ্দাবাদে রাজধানী স্থানাপ্তাবত করেন। পূব বঙ্গের 
শা৮ ভার ঢাকার নাধষেব নাজমের হস্তে ন্যস্ত হয়। 

ই পেজ আমলে ঢাকা জেশা গঠিত হয। পরবী কালে 
এন্তান্য জেলা স্থাপনার পণ ইহা আখঙওন কমিযা বতমান 

আযতনে পরিণা হইয়াছে | ১৯০৫ গ্রাষ্টাবে বঙ্গ বিভাগের 

পবে ঢাকা শহব পূব বঙ্গ ও আসামের পাজবানী হয়। 
১৯১৭ খ্রীষ্টাবক্ধের তারন্িভাগের পর ঢাকা জেলা পুব 
পাকিস্তানের অস্থগ * হয। 

১৯৬১ গ্রীষ্টাব্ধের আদ্মশুমারে ঢাকা জেলাব লোক- 
খা! £০৯৬০০০ ) 'তন্মধো ৭৪০০০ শহরাকলে ও 

৪৩৭২১০০০ জন গ্রামে বাপ করেন। লোকপলখ্যাব ঘণত্ব 

প্রতি বগ কিলোমিটারে ১১৯৩ জন। 

জেলাব কষিজ দ্রবোর মধো ধান, পাট, ভাল, ইন্ষু, 

তৈলবীজ ও তামাক প্রদান । গয ৪ বালিও কিছ- 
পরিমাণ উৎপন্ন হয়। ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টান্জের পরিসংখান 
অন্চসারে ধান ৫১৪৮৮০ হেক্টরে (১২৮৭২০০ একর), 

পাট ৩৩২৫০ হেক্টবে (৮৩১২৫ একর), ডাল ২৭৪৪০ 
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ঢাকা 

হেক্টরে (৬৮৬০০ একর) ; ইক্ষু ১৪০০৯ হেরে (৩৫০০০ 

একর ), তৈলবীজ ১৮০০৭ হেক্টরে (৪৫*** একর) 
এবং তামাক 9৪০০ হেকটুরে (১১০৭০ একর) উৎপন্ন 
হয়। 

প্রধান শিল্পাঞ্চল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরের নিকটেই 
অবস্থিত। শিল্পগুলি প্রধানত: কুষিজ ও বনজ সম্পদে 
উপর শিভরশাল। ইহাদের মধো পাট ও কার্পাস-শিল্পই 
প্রধান। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহর অঞ্চলে প্রায় ১৩টি 
কাপড়ের কণ আছে। ঢাকা শহবের ঢাকেশ্বরী কটন 
মিলের খ্যাতি মাছে। ভারতবিভাগের পূবে ঢাকা জেলায 
কোনও চটকপল ছিপ না। বঙ্মানে জেশায ৮টি পাটের 
কল স্থাপিত হুইয়াছে। অন্যান্ত শিল্পের মধ্যে চিনি, 
দিয়াশলাই, আযলুমিনিয়াম, এবার, কাচ প্রভৃতি উল্লেখ- 
যোগা । পাট ও কাচা চামডার খাবসায় বেশ বড়। 
কুটিরশিল্পের মধ বস্ত্র, রৌপ্য ও শঙ্খশিল্পেথ জন্য ঢাকার 
প্রমিদ্ধি আছে। এক সমযে ঢাকাই মসলিন জগৎবিখ্যাত 
ছিল। 

এই জেলায় মোট রেলপথ ১৪৫ কিলোমিটার (৪১ 
মাইল )। জাতীয় সড়ক, জেপা 9 মিউনিসিপ্যাল পাক। 
সডকের পরিমাণ ৮১ কিলোমিটার (৫১ মাইল )। 

প্রধান পেলপথ-কেন্ত্র ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী। 
ধলেশ্বরী, মেঘপা, পগ্মা প্রভৃতি নদী ও তাহাদের 
২যোগকারী খাশগুলি নৌ-চপাচলের উপযোগী বিয়া 

জেলার জলপখ যানবাহনব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য স্বান" 
অধিকার করিয়াছে । মুন্শীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ভাগ্যঞুপ, 
তারপাশ। ৪ সাভার প্রধান জলবাণিজাকেন্্র। ঢাকা ও 
তেজগাওভে বিমানের অবতরণ ক্ষেত আছে। 

জেলায় শিক্ষিতের মাখ্যা ৯৬০৯৮৯১ তন্মধ্যে ১৬৮৩৯ 
জন পুরুষ ও ২৪৪৩৫০ জন স্ত্রী। মোট জনসংখ্যার ২৩% 
শিক্ষিত। জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যাপয়, ৩টি কলেজ এবং 
৭৬২৩টি বিগ্যাপয় আছে। 

ঢাকা জেলার শহরের মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ 
মুন্শীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ প্রধান। 

পূর্ব পাকিস্তানের খাজধানী ও প্রধান শহর ঢাক! 
(২৩০ ৪০ উত্তর, ৯*০ ২৬ পূব ) বুভিগঞ্গার উত্তর কুপে 
অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ইহার দৃরত্ব রেলপথে ৪০৬ 
কিলোমিঢার (২৫০ মাইগ )। ১৯৬১ শ্রীষ্টাকে ইহার 
লোকসংখ্যা ৫৫,১৪৩ জন ছিল। 

১৮৬৪ খ্রীষ্ঠা্ধে ঢাকা পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। 
পূর্বকালে ঢাকাই মসলিনের খাতি ছিণ। পরেও 
পাকিস্তান রাজ্য গঠন হইবার পূর্ব পর্যস্ত ঢাকাই কাপড় 

ঢালাই 

বঙ্গ দেশে প্রপিদ্ধ ছিল এবং ঢাক জেলার নানা স্থান উৎকৃষ্ট 
বস্্রশিল্লের জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে বস্ত্রশিল্পের সে 
গৌরব নাই। ঢাকাতে রৌপা ও শঙ্খ-শিল্পের খ্যাতি 
আছে। বতমানে কযেকটি আধুণিক শিল্প-__ কাপড়ের কল, 
চটকল, দ্িয়াশলাই কারখান। প্রভৃতি স্থাপিত হুইয়াছে। 
শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে । ১৯২১ 

খ্া্টাবকে রমনা অঞ্চলে ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
শহরের বহু ডর্টবোর মধ্যে ঢাকার নবাববাড়ি, আহমন 

মঞ্জিল, পাপবাগ, ঝড় কাটরা, ছোট কাটরা, বাকপ্যাণ্ড বাধ, 
আশানি গির্জা প্রভৃতি প্রলিদ্ধ। মালীবাগে চার্দবায়- 
প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এবং অধিষ্ঠাত্রী দেপী ঢাকেশ্ববীর 
মনিব দর্শনীয় । এমনার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত 
হাজী খাজে সাহাবাজের মসজিদ, হুশেনী দালান, মুসলমান 
যুগের প্রসিদ্ধ কীতি। খুঁভিগর্জার তীরে পাপকেন্লার মধ্যে 
অবস্থিত পরীবিবিব্র মকণবা বা লমাধিসৌধ, জাঞক্খবাজার 
ও অনতিদুরে বাশবাডিতে সাতগশুজ মসজিদ বিখ্যাত এ 
দ্প্বা। এক লমযে ঢাকার ঝপনযাজা, বাম ও পথযাঞ্র 

প্রসিদি ছিল । 

দ্র 1176 17076701 03৫566৮া 0 17016. 190১170191 
58165 72951611) 13612210170 44557 04100099, 

1909 , লে [নু 101709171, 00611584501 1১441158015 19571, 

০915 3 2100 8 1)9002, 1951 5 4৯ [75 1001), ঠা) 
12001701770 060070101) ০1 17075% 1214501, [090০8. 

1956 , 70১ 410040, 47 15001101110 0360£1৫11) 

07 15056 1911501, 10004011958, 0910১0 

[0191108010175, 19019521 :1963-64 1621801)1, 1904 ; 

3০9৮6 াঃ]70 06 09911১001 0%61816 ০1 05117116 

1102 1201 0101 (965-70), 1964 , ৮0১০ [981019127) 

73016৭000৫6 50901501095, 902150021 1916695% ০) ৩% 

1011501 : 1963-64. 

নৌম্যানন্দ চটে।পাধ্যায় 

ঢালাই ঢালাই ব! কাণ্ঠিং প্রক্তিয়ায় প্রয়োজনীয় আকারের 
মোল্ড বা! ছাচে গলিত ধাতু ঢালিষা দেয়। হয়। ছাচ 
বালুকার দ্বারা নিমিত হইপে গলিত ধাতু শিলীত্ৃত 
হইবার পর ছাচটি ভাঙিয়। ফেলা হয়। কিন্তৃস্থায়ী ছাচের 
বেলায় উহার অংশগুপি পৃথক করিয়া লওয়া হয়) এ 
ছাচ ভাঙা হয় না। 

প্রাচীন কাপে এই মৌলিক পদ্ধতির রহস্য অজান। 
ছিল। সম্প্রতি ঢালাইয়ের কাজ সম্পূর্ণতঃ বিজ্ঞানভিত্তিক 
হইয়াছে । মাত্র কয়েক গ্রাম বা! এক মিটারের সামান্ত 
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ঢালি নৃত্য 

ভগ্রা*শ হইতে বুহদাকার ২৫৪ মেট্রিক টন (প্রায়) বা 
২১*৩৩৬ মিটার ( আগন্ন ) পধগ্ত ঢালাহ করা যায়। 

ঢাপাই-এর জন্য বাত প্রকারের ছাচ তয়াবি কর! 
হয়। 

ছাচনির্মাণে প্রথম প্রয়োজন নমুনা বা পাটানের। 
কতকগুলি বিশেষ উপায় অবপন্থণ কিয়া প্যাটান তৈয়ার 
কর] হয়| যে বগ্ ঢাপাই করা হয় তাহার সঞ্চিত 

প্যাটানের তেমন কোন বৈসাধূশ্য নাই । কা, ধা, 
প্র।াইক গুভৃতির দ্বারা পাটান বা নমুন| নিমিত হখ। 
নমূন| নান। প্রকারের হইতে পারে, যথা : ১. খগ্ডারুতি 
২. পিযু্ত (সপ্রিট ) ৩. শিথিপ খণ্ড (লুল পীস) 
৪. দ্ারযুন্ত (গেটেও) ৫ যু পর্ধ (ম্যাচ প্লেট) ৬ ফলো 
খোড এবং ৭. স্থতপ | 

শতকরা প্রায় ৯* ভাগ শিল্পে ঢালাই এর সাহাযো 
উত্পাদন হুয। দু্গাপ্ুম্বকপ, একঢ মোটর গাডিতে 
ঢাপাহ-এপ ঞজনহ প্রা ২৭১৮ কিপোগ্রাম (প্রায় ৬০০ 
পাও )। 

ঢালাহ বিদ্যা অধুন1 প্রযুষ্টিবিদ্তার একটি অবিচ্ছেদ্য 
ণব" অপাখহাধ অঙ্গে পবিণও হহয়াছে। 

অযিত।ভ ভট্টাচার্য 

সবর ধা *যাপ।ধ্যায় 

ঢালি ন্বত্য বণনু।বিশেষ। নওকের দক্ষিণ হস্তে সডকি 
ঘণ” বাম হশ্টে ঢাল থাকে । শিল্পী ঢালে আঘথাত- 

গ্রতরোধের এব সঙাকর বাব, আক্রমণের অভিনয় করেন। 

এই নুতো ঠাক, চোল, টিকারা বাছোের সঙ্গে তালে তালে 
হস্তথপদচাপনার কৌশল ও বিভিন্ন ভঙ্গী প্রদশিত হয়। 
নতকগণ কখনও গোষ্ঠাবন্ধ হহয়া চত্রশাকারে খোরেন, 

কখনও খা বিচিত্র পাধকমে কাল্পানক জ্যামািতক নকশা 
রচনা করেন। 

মহরম উতৎপবে বাংলার মুস্পমানদিগের মধ্যেও ঢালি 
নুণশোর বেওয়ান এখনও আছে। 

দ্র মণি বর্ধন, বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিখৈচিরা, 
কলিকাত। 

মণি বধন 

টেকি ও উদুখল ধান ভানা বা শস্ত কোটার কাষ্ঠ- 
নিখিত যগ্্াবশেষ। ভারতবধে অতি প্রাচীন কাল হহতেই 

টেকির বাবহার প্রচলিভ। চীন এবং ইন্দোনেশিয়াতেও 

ইহার বাখহার আছে। তব ঢোক অপেক্ষা উদুখল মুষলের 

গ্রচলপই অপেশ্াক্ত বেশি) ইহাতে এক থণ্ড পাথরের 

ভা ৩1৮৪ 

ঢেলা বাধ! 

চটান অথবা একটি কাষ্ঠথণ্ডে গড" বা গর্ত খুঁডিয়া মুষলের 
সাহাযো শস্য কোটা হয়। কোনও কোনও অঞ্চলে 

ভূমিতে গঠ খুঁডিযা তাহার মধো গড-কাঠা বসাইয়া ও 
উদুখপ তৈয়াখি করা হয়। বিাভন্ন ধনের উদুখপের 
বণণা শিয়ে দে ওয়া হইল : 

১ ভীঁমতে বা পাথরের চটানে গত খুঁড়িয়া প্রস্তাত 
উদুখপ উন প্রদেশ, গুড়িশা, কেরুল, গুজরান। মধ্য 
দেশ, জন্মু ৪ কাশ্ীর প্রভৃতি স্থানে দোখতে পাওয়া 
যায় ২. একটি দীর্ঘ কাষ্টথণ্ডে পরপণ ৩-৪টি গত খাড়য়া 
৩-৪ জন একত্রে শস্ত কুটতে পারে এরূপ উদৃথলের প্ুচপন 
ভারতবধের বাভন্ন স্বানণ ব্যতীত ইন্দোনেশ্য়াতেও 
আছে ৩. অন্ধ প্রদেশ, হাষ্দরাবাদ হ্যা? স্থানে একটি 

চত্রঙ্ধোণ কাষ্ঠটথণ্ডে গত খুাডখা ৯দৃখল গ্রস্ত ত কর! হম 
৪. সোজা গোপাকাগ বেশনাকতি উদুখলের প্রচপন 
প্রধান কেরপ, পাঞ্জাব, শ্রনগর প্রভৃতি স্থানে সীমাবদ্ধ 
৫. ডযপু আকুতির উদখলও খহু স্থানে গুচলশিত। ইহার 
কটি অর্থাৎ সরু অংশ কোথাও বা মধ্য ভাগে, কোথা ৪ 
বা নীচের দিকে ম্মবস্থিত। উত্তর প্টদেশ, বিপুরার 

উল্লুব-পুবা শ, [হিমাচল প্রদেশ, আসাম ইত্যার্দ জঞ্চণে 
ইহার বাবহার দেখা যায় ৬. জামবাটির আঞ্চাতাবশিষ্ট 

উদ্খলের নমুনা তারতবধের নানা স্থান হহতে পাওয়া 
গিয়াছে। 

বতমানে ধান ভানাবু কল প্রচলিত হওয়'য় টেকি 
৪ উদূখলের খাবহার কমিয়া আপয়াছে। 
দ্র নির্ষলকুমার বহু, “ভাবের গ্রাম-জীবন* সাহিত্য- 
পরি পঠিকী) ৬৮ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, ১৩৬৮ বঙ্গাব | 

ঢেকুর €গড়) ধর্মমঙগস তত 

ঢেলা! বাধা রোগমুক্ত কিংবা সস্থানকামনায বুক্ষশাখায় 
ছিন্ন বন্দথণ্ডে দ্বারা এক-একটি ঢেলা বাধিয়া খাখিধার 

১৩ জাতিবর্ণ শিবিশেষে বাংলার পল্লীতে সবকই প্রচলিত 

আছে। ণাঁশ্চিম বঙ্গের মুসলমানসমাজেও এই শীত জন- 
প্রিয়। ছোটনাগপুর ও ওডিশার আধিবাসী অঞ্চলেও 

কোনও কোনও স্থানে এই বীতি প্রচলিত আছে। 
মনসা ৬পা, ষষ্ঠীতলা কিংবা পীরের থানে যে বুক্ষ থাকে 
তাহার শাখাতেই ইহা বাধিয়া রাখা হয। মনসা এবং 

যী সম্ভানদাত্রী এবং সন্তানের রক্ষয়িতী, সেইজন্য সম্তান- 

কামনায় মনলাতলা এবং যঠীঙ্লায় এই ঢেলা বা'ধবার 

গীতি প্রচলিত হইয়াছে । রোগমুক্তিএ কারন প্রধানতঃ 
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ঢোকা কামার 

হুর্যদেবতা, পরে তিনি শিবের সঙ্গে একাকার হইযাছেন 
বলিয়া শিব থানেও ঢেপা বাধিবার রীতি প্র»পিত আছে। 
চতী? দ্। 

দ্ধ ৬০100: 71৬1, 76110100701) 1701017) 11106, 

1954. 

আশুতোষ ভট্টাচার্য 

ঢোকরা কামার পশ্চিম বঙ্গের হৃত্রধর, কুস্ককাব, 
চিত্রকর, স্বর্ণকার, মালাকর ইত্যাদি নটি শ্ল্লীগোঠার মধ্যে 
ঢোকরা কামারগণ পডেন না। 

বাকুডা শহবের নিকটে নতুন চটিতে, বর্ধম।ন জেলার 
গুস্করার সন্নিকটে দবিয়াপুরে এবং শোনা যায় আরও ছুই- 
একটি স্থানে ঢোকবা কামারের বান । মধ্য প্রদেশের বস্তার 
অঞ্চল, বিহাবের রাঁচির নিকট লোহারডিতে, ওডিশার 
লোহাকানি প্রভৃতি স্থানেও ঢোকরা কাজের শিল্পীরা বাস 
করেন। 

0116-1610%/6 পঞ্ছকিতে পিজলের ঢালাইকাজ পৃথিবীর 
অন্য তম প্রাচীন ঢালাই-পদ্ছতি বলিয়। স্বীকৃত । ঢোকরার] 
এই পঞ্ছতিতে কাজ করিয়া থাকেন। ধুনা ও সবিষার 
নৈলেব মিশ্রণে প্রস্তত পদার্থকে স্থতার মত পাকাইয়া 
মাটির ছাচের গায়ে নকশা তোলা হয় । ছাচের বহিরশের 
ছিদ্র দিয়া গণম পিঙশ ঢাপিয়া দেওয়া হয়। ধুন। ও 
সরিষার তৈলের মিশ্রণ পুডিয়া গিয়া পিতলকে জায়গা 
করিয়া দেয়। এইভাবে নকশা উঠানো হইয়া থাকে । পরে 

পিতলের নকশা-কাজটিকে উখা দিয় ঘলিঘা পবিষ্কা9 করা 
হ্য়। 

ঢোকরা কামারগণ পিতলের নানান্ধপ মু, চাল মাপার 
কুনকে, প্রদীপ, পশু-পাখির প্রার্মৃতি ইতাদি তৈয়ারি 
করিয়া থাকেন । ঢোকরা-শিল্পকাজ বঙমানে দেশের ও 

বিদেশের বাজারে বিক্রয় হইতেছে এবং ইহার বেশ চাহিদ] 
হইয়াছে। সরকারি উদ্যোগে কিছুদিন পৃবে (১৯৬১ খরা) 
ঢোকরা শিল্পীদের স্থানীয় সমবায়ের মারফত বর্ধমান জেলার 
দরিয়াপুরে একটি শিল্পীকপোনি স্থাপন করা হহযাছে। 

দ্র £& 00102, 11006717065 0171৫ 02565 ০07 765 

7367501, 0810006. 19535 [২.0 1২০০৬5৪, (76 

7606 0625 15161 97011 15৬ 10০11). 

আশীষ বহু 

ঢোল চর্মবাস্যবিশেষ। মাঙ্ষলিক অন্যষ্ঠানে বাজানো হয়। 
কাঠের খোপের মুখদ্বয় চর্মাবৃত ৪ পঙ্ছর দ্বারা আবদ্ধ। 
প্রতি ছুই গাছ বজ্ছর মধ্যে এক-একটি করিছ! কড়। 

তক্ষশিল। 

থাকে। ছুই দিকেই কাঠির ছারা বাজানো হয়। পুজা- 
পারণে একাধিক ঢোল ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

প্রফুল মিত্র 

ঢটোলক লোকবাবহৃত আনদ্ধ বাগ্যগ্ধ। ইহার খোল 
কাঠেব তৈয়ারি ১ দুই দিকের মুখ পাতলা চামভায় ঢাক1। 
ঢোলক হাত বা কাঠির দ্বার বাজানো হয়। 

প্রযুল্প মিত্র 

তক্ষক ইন্দের সখা ৭ মহধি কশ্যপের ওঁবসে কন্রব গর্ডে 
জাত পরাকান্ত নাগরাজ। ককরন্দষেত্রের সন্নিহিত খাগুব বনে 

ইহার বাস ছিল। খাপ্রবদাহের সময়ে তক্ষক ঝুকক্ষেত্রে 
গমন করেন, পুত্র অশ্বসেন অগ্রিদাহ হইচ্ছে বক্ষ] পায় 
(মহাভারত, ১২১৪ ২৫)। খধষি বেদের শিষা উত্তহ্ক 
অধাযনশ্েষে গ্রপুদন্ষিণারূপে পৌষ রাজমঠিষীর কুগুপদ্ধয় 
তিন দিনে মাশিবাও জন্য গুরুপত্ী কর্তৃক আদিষ্ট হহলে 

তিনি অশিিকষ্টে "তাহা আহরণ করেশ। ঝুগ্ুপপোভী 
তক্ষক ছুদুবেশে উত্তষ্কেথ নিকট হহতেত তাহ! অপহরণ 

করিয়া নাগপোকে পলাষধন করেন শাগলোক প্রখুমিত 
করিলে অগ্নিশয়ে তক্ষক নিগও হ্যা উত্তঙ্ককে কুগ্চপদ্বধষ 
প্রত্প্ণ করেন (মহাতাব৩ ১৩-৫)| শৃঙ্গী নামক 
ঝধিপুবের 'অতিশাপে রাজা পরীক্ষিংকে সপচণাদিব মধো 
তক্ষক ফশের মপো 'ভাম বণ ম্তুদ্র কীর্টফপে অবস্থান করিযা 
দংশন কবেন। পিঠার মুতে শ্ুপ্ধ জনমেজয় সর্পসঘু 
আরম্ভ করিলে তক্ষক ইন্ছের শরণাপন্ন হণ। তক্ষকের 

নামে মন্ব উচ্চারিত হইলে ইপ্রু তাহাকে তাগ করেন। 

তক্ষক অগ্রিতে পঙনোন্মুখ হহলে আস্তীক মুনি তাহাকে 
রক্ষ1। করেন ( মহাশার ত ১1৩৭-৩৯)। প্লাজা পরীন্মিতের 

তক্ষকদশন-বিবরণ দেবীভাগবতেও (২।৯-১০ )পাওয়া 
যায়। 

যুধিকা ঘোঁষ 

তক্ষশিল। প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ নগরী । ইহা পশ্চিম 
পাকিস্তানের প্রার ৩২কিপোমিটার উন্ুর-পশ্চিমে শাহেরির 
(৩৩৪৫ উত্তর ও ৭২৪৯” পূর্ব) নিকটে অবস্থিত। 
রামায়ণের মতে, ভরত এই নগরটি গ্রতিষ্ঠা করিয়া পুত্র 
তক্ষকে এই স্থপে মিংহামনে অভিষিক্ত করেন। তক্ষের 
নামানুসারে সম্ভবতঃ নগরটিএ নামকরণ হয়। মহাভারতে 

বণিত জনমেঙয়ের সর্পমেধযজ্ঞ 'অন্রপ্রিত হয় এই স্থলে। 
বৌদ্ধ ন্লাতকের বু কাহিনীতে বিশ্ববিদ্যালয়-নগররূপে 
তক্ষশিলাপন খ্যাতি উল্লিখিত আছে। রাজগৃহের প্রসিদ্ধ 
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'তক্ষশিল! 

শল্যচিকিৎনক জীবক এই কেন্দ্রেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে 
পারদশিত1 লাভ করেন। কুটবাজনীতিখিদ্ চাণক্য এই 
নগণের অধিবামী ছিলেন। 

খ্রীষ্টপৃব ৬ শতকের প্রথমার্ধে তক্ষশিল। গান্ধার রাজ্যের 
বাজধাণী এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর ছিল। 
এই শতাববীর শেষার্ধে গান্ধার পারস্তেকক আকামিনীয় 
সাম্রাজাভুক্ত হইয়া পড়ে। তৃতীয় দরেইওস (1021705, 
খ্রীষ্টপৃৰ ৩৩৫-৩৩০ অব )-এব রাজত্বক্কাণে গান্ধারে কতক গুশি 
ক্ুদ্র বাঞ্ের উৎপত্তি হয়। তক্ষশিলা ইহাদের অন্যতম | 
গর্ব ৩২৬ অবে' তক্ষশিলার রাজা আস্ি আলেকসান্দরের 
(আপেক্জাগ্ডার ) নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। 
মৌধ চন্দরগুপ্নের রাজত্বকালে তক্ষশিপা রাজপ্রতিভূর প্রধান 
কর্মস্থল ছিল। 

তিনটি মুখা বাণিজ্যপথের সংগমে অবস্থানের ফলে 
তক্ষশিপা ধন-সম্পদ বুদ্ধি পাইতে থাকে এবং মধা ও 

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ইহার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 
কিন্দ বৃুবার ৯ঈলাকে বৈদেশিক আঞমণ সহ করিতে হয়। 

মৌধ সাগ্রাজোর পতনের পর বাহলীক, ইন্দো গ্রীক ও 
শক-পহ্গাব পাজশক্তি তক্ষশিলায় আপণশ অধিকার বিস্তার 
করে। তক্ষশিল। হনো-গ্রীক ও শক-পহলব বাজগণের 
বাজধানী ছিল। কুধাণরাজ কনিষ্কের জময়ে রাজধানী 
পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ার ) স্থানান্তরিত হয়। 

রাজধানীর গৌরবচুও হইলেও শক্ষশিলার সমৃদ্ধি ও মহিমা 
্াষ্টায় ৪র্থ শতক পধন্ত স্তিমিত হয় নাই। এই যুগে 
তক্ষশিলা ভাতের একটি বিশিষ্ট বৌদ্ধ-কেন্্ররূপে পরিচিত 
হয়। খ্রীহায় ৫ম শতকের শেষ ভাগে বৌদ্ধ-বিরোধী 
হণদের আক্রমণে নগরটি বিধবস্ত ইয়। চৈনিক পরিব্রাজক 
হিউএন্-ৎসাড-এর (গ্রীষ্টায় ৭ম শতক) সময়ে তক্ষশিণা 
কাশ্মীর রাজোর অন্তর্গত ছিপ। 

১৮৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্ধে ক্যানিংহাম শাহঢেরির পার্খবর্তী 
টিবিগুলিকে প্রাচীন তক্ষশিলার ধ্বংমাবশেষ বপিয়া গ্রথম 
প্রতিপন্ন করেন। ১৯১৩ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত এই 

স্থলে ব্যাপকভাবে এবং ১৯৪৪-৪৫ গ্রীষ্টাঝে সীমিতরূপে 
যথাক্রমে জন মার্শাল এবং মর্টিমার হুইলারের নেতৃত্বে 
খননকার্ষের ফণে বিভিন্ন সময়ে নিমিত তিনটি শহরের 
ংসাবশেষ, প্রভৃত বৌদ্ধ স্তুপ ও সৌধাবলী, একটি 

অদ্বিতীয় মন্দির এবং অসংখ্য ও বহু ধরনের প্রত্ববস্ত 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

নগবজ্য়ের প্রাচীনতমটির অবস্থিতিস্থলের বর্তমান 
নাম ভীড়-মাউওড। ইহা] টা।কৃপিল! রেল স্টেশনের (ইহার 
পূর্ব নাম ছিল সরাইকালা ) পূর্বে এবং তম্রানালা নামে 

তক্ষশিলা 

একটি ক্ষুপ্র নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাক-মৌর্ঘ যুগে, 
সম্ভবতঃ গ্রীষ্টপূব ৬ শতকে এই নগরের পবন হয়। 
এখানকার নগণবিশ্যাসে এবং গ্ৃহনির্যাণে স্থচিন্তিত 
পরিকল্পনার অভাব লক্ষি হবা। অধিকাংশ গৃহই অসমান 
পাথরে অনুন্নত পদ্ধতিতে শিখিত। 

ইন্দো-গ্রীকগণ নৃতন শহর প্রতিষ্ঠা করেন ভীড- 
মাউগ্ডের কিছু দুরে এবং তয়ানালার পূব তীরে বর্তমান 
মিএকাপে। পহলবগণের রাজত্বকালে শহপটি নৃঙনভাবে 
গ্রীক নগর-নিবেশনের আদর্শে পরিকলিত হয়। নূন 
প্রাতিরক্ষা-প্রাচীরের নির্মাণসময়ে গ্রীক আদরশস্থবলত একটি 
গাবরছুগ শিয়িত হয়। প্রাচীরবেষটিতভ শহবের অভান্তরে 
একটি দেওয়াল তুলিয়া শহএটিকে ছুই ভাগে ভাগ করা 
হয়-_ উচ্চ পারত্যন্থমিতে গিরিছুর্গ ও মুখা ব্াজপ্রাসাদ 
এব* শিশ্নভূমিতে জনগণের বাসন্থল। নিয়ভূমির স্থপরিকল্পিত 

শহরুটিও গ্রীক আদর্শে 'মন্রপ্রাণিত। শহরের মধ্য দিয়া 
প্রশস্ত রাজপথটি উন্তর-দর্গিণমূখী। বন সমান্তরাল বাস্তা 
পাজপথটির সঙ্গে মমকোনণে মিশিয়া অসংখা ছকের হৃষ্টি 
করিয়াছে । রাস্তার দ্বট ধারে এবং বিভিন্ন ছকের অভাবে 
গুহসমূহ সুটভাবে বিন্যস্ত দেখা যায়। জনগণের বাসগুহ 

ব্যতীত এই শহরে আবিদ্কহ হইয়াছে ছোটখাটে। একটি 
প্রাসাদ, একটি বৌদ্ধ মন্দির ও কষেকটি স্তুপ । 

তৃতীয় শহরের পত্তন হয় সিরগ্ুকে সম্ভবতঃ কুষাণ 
আমলে । এই শহরটি সিরকাপের উত্তর-পূর্বে এবং প্রায় 
২ কিলোমিটার (১ মাইল) দূরে সমহ্মিতে 'অবস্থিত। 
ইনাঁধ পার্খদেশে লুণ্তীনালা। শহরটি দীর্ঘ চতৃক্ষোণ। 
সির, খননকাধ সীমতভাবে হওয়ার ফলে বিশেষ কিছু 
জানিতে পারা যায় নাই। 

শহবরত্তয়ের পার্খবতী অঞ্চল, বিশেষ কিয়! পাহাড গুলি 
বৌদ্ধ কীতিরাজিতে পবিপূর্ণ। সম্রাট অশোকের সময় 
হইতে আবন্ত করিয়া হণদের আক্রমণ পর্বস্ত তক্ষশিলা ছিপ 

ভারতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকেন্দ্র। এখানকার স্থাপতো ও ভান্কর্ষে 
বিভিন্ন জাতির আগমন ও ক্রমে তাহাদের সহিত স্থানীয় 
ল্গোকের মিশ্রণের প্রভাব স্থপরিস্ফুট । তাই 'অনেক সৌধে 
করিষ্বীয় গাত্রস্তন্গ, গ্রক আদর্শস্ৃলভ £মাল্ডিং ৪ অলংকরণ 

দেখা যায়। মুিসমূহে ৪ বিশেষ করিয়া প্রথম আমলের 
ছেলেণিট্টিক কলা-শৈলীব প্রভাব নিবিভ । বস্তু: তক্ষশিলা 
গান্ধার-কলার ( 'গান্ধার' ভ) অন্ততম খিশিষ্ কেন্দ্র। 

তক্ষশিলার মুখা স্তুপ ধর্মরাজিকা (স্থানীয় লোকেদের 
কাছে 'চির' নামে পরিচিত ) হখিযাল পাহাডের দক্ষিণ 
দিকে তম্বানালার তীরে মমুচ্চ ভূমিএ উপব অবস্থিত। 
ধর্মবাঞজিক। নামের জন্য মনে করা হয় যে ইহ] ধর্মরাঙ্জ 

৬৭৫ 



তক্ষশিল। 

অশোক কর্তৃক প্রন্ঠিত, যদিও শ্ঘপের দরষ্টগোচর অংশ 
প্রাক কুষাণ মগের নয়। মৌধ যুগের ধবসাবন্যে স্গবতঃ 
তুপগতে শিঠিত। সুপটির ভিত্তি নকশা গোসাকাব। 
ইহার অর্ধগাশাঞ্তি অণ্ডেৰ অভ্ন্তর ভাগ অসমান 
পাথরের নিসিত এবং কেন্দ্র হইতে প্রসারিত ফোপটি পায় 
১।২ ম্টার (৩1৪ ফুট ) পুক দেগযধাপ দ্বারা দু্টীকৃঠ। 

বৃহদাকার চুনা পাথর ও কঞ্জরে গঠিত হহার গাএদেশের 
উপর যোল্ডং এব" গাত্তস্তগ্ত শোভিত করা হহয়াছপল। 

আর সমগ্র মংশ চুনের পণস্তাবাধ খাবুত ও রও করা হয়। 
গা্স্তঙ্থগুণির মধান্থ কুনুঙগী শুনিতে সষ্থবতঃ পৃৰে বৌদ্ধ 
মৃত ছিল। 

ধর্গাজিকাকে কেন্ত্র করিয়া বহু ছোট ছোট স্তুপ, 

ক্ষ্রা্ার মন্দির বা উপাসনা কক্ষ, সথাপাম এবং একটি 
স্বর্পাকার ঠামণ্দর গভিযা €ঠে। কোনও কোনও 
ভুপের মধো আন্বভন্ম পাণুয়া গিয়াছে । দুই-একটির 
মধো আবার কুষাণ-মুদরা্ আবিষ্কৃত হতখাছে। স্ুপগ্ুশির 

মধো একটিএ গাক্্রতাগে এখন পধন্ত দৌখতে পা দয়া যায় 

বালি চনে (স্টাকে। ) গড়া সাধবন্ধ বুদ্ধমূ্তি আবার 
একটিতে গাস্কার |শিলাদশে ক্ষো্দত বুদ্ধতদেবের জীবনীব 
কয়েকটি প্রধান ঘটন।। মন্দির বা উপাসন।-কক্ষগুলির 
একটির মধো পাওযা যায় একটি পাথরের পার, পানের 
মধো রুপার ভাগ, ভাওটিএ অভান্তরে বৌপাপাতের উপর 
খরোঠী অক্ষবে উতৎকীর্ণ একটি লিপি এবং একটি কু ন্বর্ণ- 
কৌটা, ন্মার কৌঢাব মধো কয়েক খণ্ড অস্থি। পিপির, 
তারিখ ১৩৬৭ তারিখের পাশে অধর (পলবরাজ 
আজিস?) নাম। লিপিপাঠে জানা যায় অস্থিখ€গুলি 
স্বয়ং বুদধদেবের | উপাসনাগুহের একটির ধ্বসাবশেষের 

মধো গান্ধার ভাম্বর্ষের প্রচুর শিদর্শন-- বছবিধ প্রস্তর- 
ক্ষোদিত মৃতি পাদয়া গিষাছে । 

হুধিয়াপের উত্তর দিককার শেষ পাঠাডটির উপর 
অবস্থিত কৃণাল স্ুপটিও উল্লেখমোগা । স্তুপটি গ্রাহীয় ৩য় 
অথব। ৪র্থ শ-কের। স্টুপটি একটি স্থ-উচ্চ নেদির ভরিস্তরের 
উপর প্রঠ্ত্িত। সবনিয়স্তরটি করিম্বীয় গাত্রস্তস্তে 
স্রশোভিত । ভৃপগতে নিহিচ্ঠ আর একটি অপেক্ষাকৃত 
হুদ জপ, এইটি শকদের আমপে নিখিত হয়। কুণাল- 
ভ্ুপের ঠিক পশ্চিম দিকে একটি স্থগুশন্ত স*ঘারাম। 
স"ঘারামটিএ উচ্চচা স্থানে স্কানে ১৩।১৪ ফুট । পুদদিকস্থ 
বহির্দেওয়াপটি দৈর্ধো প্রায় ১৯২ ফুট | অভাস্তবে দুইটি 
ভাগ। বুহনুর ভাগটি চত্ুঃশালা-আদর্শে পরিকপিত। 
সংঘারামটি শরগ্নিতে ধ্বস হয়। 

সিরম্থৃক শহরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, প্রায় ২ কিলোমিটার 

তথৎ-ই-হুলেমান 

(১ মাইল ) দূরে, মোহ ডা মোরাছু গ্রামের সন্নিকটে এক 

মনোরম নিন অধিতাকার উপর বৌদ্ধ প্রত্ঠানের সন্দর 
নিদর্শন অনাবুত হইযাছে। এখানকাএ দুইটি ভৃপহ চুন- 
বালর বৌদ্ধ মৃতিতে শোভিত । মুতিগ্তলির আধকাংশেরই 
জীবন্ত ভাব। সুপ সংগগ্ন খিল সংঘারামটিও বিশাল এবং 

স্বযসম্পূর্ণ। এহ সৌবগুশি খ্রাষ্টীয় ৩য় ও ৫ম শতকের 
মধো নিমিত হয়। 

মোহ ডা মোবাছুর উন্তণ পাব জোলিয় গ্রামের নিকট 
পাগাডেব উপব আর একটি উপ্তম বৌদ্ধপ্রন্টানের ধবসাব- 
শেষ আবিক্কন হহয়াছে | এখানকাব মুখা শ্ুপের মুশাংশ 
বুষাণ আমলের। 
মো ডা মোরাছু এবং জৌশিয়ার মধাবতী পিগ্পল 

গ্রামে একটি সুপ এব” সংলগ্ন সংঘাগামের ধর্সাবশেষ 

ক্ফ্যিমান। পঙ্নবদের রাজত্বের শেষ ভাগে অথবা কুধাণ 

যুগে ম খারামটি নিশি হয। ভার ধব সাণশেষের পশ্চিম 
অ.শে খায় ৫ম শতকে নিবি হব দ্দিণয় সঘাখাম । 

এতদা লী” আরও নেক বৌগ প্ুরশচানের নিদশন 
অঞ্চলটিতে বিছ্মান । “ক্ষাশলার পমঙ্গে এবটি মাথও 

মন্দির বিশেষভাবে উলেখযোগা, কিনব সাতটি কোন 
ধর্ষের, "শাহ এখন৭ পযন্ত গিক হয নাহ । লিবকাপের 
প্রাকাবের মুখা (উিহর) প্রবোশকাব বিড় উ্তাব দ্দিখাপে 

একটি টত্িম মাটির ঢাবির টপব মন্দিণটি অবস্থিত | এই 
প্ররতনর মণির ভার 5 স্মার কোখাল নাহ । পঙ্ষান্থাবে 

ইহার পরিকল্নাব সহি ণ গ্রীধের প্রাইতন যন্নিবেণ অনেক 

সারশ্যা মাছে , কিছ ইহার ম্বাবোনীয় কম্ত ৭ গন্গুহের 
অপাবশী স্থাণে পাথরের নিবে গাথুনি গ্রীক স্কাপশোর 
পারচাষক নয়। মাশাল অনুমান করিরাছন, মন্দিরের 

ছাদের এক বিশেষ আশে একটি উচ্চ গ্ুর'ভার গম্ুজ 
ছিপ এব* গণুজটি জরথুণ্রীয় ধনের সঙ্গে দাড। 
পলস্তাবাচ্ছাদিত মন্দিএটি চুনা পাথর এবং কগ্রৰে শিখিত 
তবে আয়োনীয স্তস্ত এবং গাত্রস্তষ্গুপি বেলে পাখরের। 
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দেবল! মি 

তখৎ-ই-স্থলেমান পাকিস্তানের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশে ডেণা ইস্মাইল খা অঞ্পে একটি পবত- 

৬৭ 



তট 

শ্রেণীর নাম স্থলেমান । গোমাল নদীর দক্ষিণে এই পর্বত- 
শ্রেণী শিন্ধু ও আকগানিত্তানের মধো ছুলজ্ঘা ব্যবধানের 
সী করিয়াছে । এহ পবঙে4 ছুহটি শ্রেণী ছুহাট সমান্তরাল 
গেখায় উত্তণ-ক্ষিণে বিস্তৃত হহয়াছে। পৃৰ দিকের পবৰত- 
শ্রেণীর দাক্ষণ সীমান্তে ৩৩৭৪ মিঢার (১১৭০ ফুট) উচ্চে 
একটি |শখর আছে, ইহার নাম তখ ও ই শ্ুলেমান, অর্থাৎ 
সলো।মানের রাজলিংহাসন | প্রখাদদ এই যে বাজ সলোমোন 

হিপ্ুত্তানেব এক কগ্গাকে বিবাহ করবেন এবং দৈত্য-দানব- 
বাহিত এক সিংহাসনে আকাশের মধা দিয়া নিজের দেশে 
প্র্যাবতণকাপে বানী একবার তাহার স্বদেশের দিকে 

শেষ দৃষ্টি শিক্ষেপ করিবার হঙ্ছা প্রকাশ করেন । ত্দ$যায়ী 
সলে'মোন নিষ্বস্থিত পৰতের চুঢায় লিংহাসন স্থাপনের 
উপযোগ একটি শ্বান নিমাণ কারবার জন্য বাহকধিগকে 
আদেশ দিপেনল। ত।গলারে তাহারা পৰ ৩শিখরে একটি 
গঠ খনন কারল | বঙমানে গ বচুডায ২৭৯ খগ মিটার 
( ৩০ বশী %১ )পরিমিত এবটি গতপেই এহ গত বলিয়! 
শিদেশ বা হয হিশ্টু ও মসলশমান উভদেই এই স্থানটি 
পপির বাণয়া মনে করে। হহার অদূরে একটি মান্দর 
'আছে। 

বমেখচন মছুমদার 

হট সমূ্ধ এবং স্থলভাগের স যোগস্থলকে উপকূল বলা 
হয। টণকুশেব সম্মুখের অশউ তটহমি। সমুদ্র্লের 
শিয়সামা হ₹০ঠ উর্বপীম। পথন্থ স্থনতাগের অংশটি সম্মুখ 
ভান য এবং সমুপনলের উর্ধবশীমা হহতে উপকূলন্ত উচ্চ 
পাহাড পর্যন্ত "অংশটি পশ্চা্ৎ তটভূমি নামে পাখচিত। 
৩৮ামব উপর ক্ষুদ্র প্রস্তরথণ্ড বালুকা ইত্যাদি সঞ্চিত হইয় 
সৈকতের হষ্টি কবে। 

বিডিশ্ন উপাদানের পারম্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া 
উপর তঢভূমির পৈশিষ্টা নিতরশীপ। সমুছের তক, 
জোয়ার, স্রোত, তভুমির গঠন, তথাক্ার শিলাসমূহের 
কাঠিন্য ও ক্ষষবোধ-ক্ষমতা, তাঁভূমির ঢাল, সমুদ্রতলের 
পরিধর্তন, স্থলভাগের উন্নধন বা 'অবনঘন, সণুদ্তপের 

উন্নয়ন বা অবনয়ন, তীরে ম্মাপ্নেষগিরির অবস্থান, প্রবাল 
কীটের গঠন, হিমবাছের ক্রিয়া কলাপ প্রত উপর 
তটস্ম ও উপকূলের আরুতি ও গগন শির কবে। 

সমুদ্ন্রঙ্ষেএ ক্ষয়কাধের দ্বারা উপকৃল-বরেখা স্বলভাগের 
দিকে প্রশার্িত হয় এবং উপনাগর, গুহ] প্রভৃতির দ্বারা 
নানা আকৃতির উপকৃশ গড়িয়া ওঠে। বিভিন্নপ্রকার 
অধক্ষেপণে উপকৃল-রেখা সমুছের দিকে প্রসারিত হয় 
অথবা উপকৃপেহ নাপারূপ ঞ্চয় ঘটিতে থাকে । সঞ্চয়ন 

তরববোধিনী সপ 

বাধের আকারে গঠিত হইলে বার ও সমুদ্র দিকে 
সংকার্ণভাবে প্রসারিত হইলে শ্পিট গঠিত হয়। উপকূলে 
বালিয়াডী, জপাহৃমি প্রভৃতি? দুষ্ট হয়, ভাবঙবধে কেংপের 

ম্পিট, মোদন পুর বা মাদ্রাজের বালিয়াজী সৈকত, কচ্ছের 

পুনের জলাভৃ।ম, চিদ্ধার উপহ্দ প্রভৃতি উপকূলের 
বৈশিষ্টোর নিদশন | 

সমুদ্রঙতলের পরিবর্তনে নিমজ্জিত বা উদ্থিত উপকূলের 
সষ্টি হয়। শিমজ্জিত উপকূলের মধো বিয়া, ফিমুড ও 
ডাপমাশিয়াল উল্লেখযোগা । বিয়। উপকূলে পৰত ও 
নদীগুলি উপবুল-রেখার সহিত আডা ম্বাডিভাকে বা 
সমকোণে মিলিত হয়। এই উপকূল ফলের আকারে 
গঠিত এবং অভান্তরের দিকে বিস্তার ও গভীরতা কমিতে 
থাকে । উচ্চ পাখ্য অঞ্চল ব| নদী-উপতাকা অবনমিত 
হয়া সাধারণতঃ রিয়া উপকূল গঠিত। ফিয়র্ড উপকূল 
সাধারণ হিমবাহ-অবুষিত মঞ্চলে দেখিতে পাএয়া যায়। 
হিমপাঠের ঘর্ষণে কষ্ট বিভিন্ন উপমাকা নিয'জ্ঞত হষ্টয়। 
এই উপকূলের কষ্টি করে। এইমব উপকূলের নিকট অনংখ্য 
দ্বাপ দ্রেখা যাব । উপকৃতলর 'অভাস্টুরে জলভাগ গভীর 
থাকে। সমুশোপকৃলের সমাস্তরালভাবে অবস্থিত পার্বত্য- 
ভুমিএ কিযদংশ সদ নিমগ্র হইয়া ডালমাশিযান উপকূলের 
সৃষ্টি করে। এই উপকৃণের সমান্তরালে অবাস্থত ছ্বীপগুপি 
দীর্ঘ এ স*কীর্ণ। 

উত্থি* উপকূলে সামুদ্রিক সোপ'নস্তর, খাড়া পাহাড, 
জণাভূমি ও উপস্থদ দেখা যায়। 
ত্র চা] 110)10151100096, 1116 [71770110165 0 121)5041 

03660514119 15010001), 1954. 

লতা ১ট্োপাধ।য় 

তন্ববোধিনী সভা! দেবেন্্রনাথ ঠাকুর-প্রমৃখ দশ জন যুবক 
১৮৩৯ গ্রাষ্টাকের ৬ অক্টোবর তত্বরাঞ্জণী সভা প্রাত্ঠ] 
করেন। রামচন্দ্র বিদ্যাধাণীশের পরামশক্রমে দ্বিতীয় 

অধিবেশন হইতে ইহার নাম হয় তত্ববোধিনী সভা। 

সভার উদ্দেশ্য এইকপ উ্রিখিত হয় : ণবাবধ উপায়ের দ্বারা 

তত্ববোধিনী সভা ব্রাঙ্গধর্ম প্রচার করিবেন । ইহাও সাধন- 

করে সভ। ঠিনটি উপায় অবলম্বন করে : ১. তববোধিনী 
পাঠশালা ২. তন্ববোধিণী পত্রিকা ও গ্রস্থপগ্রকাশ এবং 
৩. বেদান্ত গ্রতিপাগ্ঠ ত্রান্ষধর্ষের গ্রচারকল্পে তকণ পঞিতদের 

দ্বারা বেদাদি শাস্ত্গ্রঞ্থের অধায়ন ও সংগ্রহ । তত্ববোধিনী 
পাঠশাপায় বাংলা ভাষার মাধামে সংস্কাত,। বাংলা ও 
ইংরেজী অধায়নের এবং ধর্মগ্রস্থাদি পঠন-পাঠনের বাবস্থা 
হয়। এই পাঠশালা ১৮৪৩ আষ্টাষে ছগলি জেলার 
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তৎসম 

বাশবেডিয়ায় স্বানান্তরিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টান্ষের আগস্ট 
মাসে অক্ষয়কুমার দতের সম্পাদনায় 'তত্ববোধিনী পত্তিকা'র 
প্রকাশ শুরু হয়। এই সময় হইতে ত্রাহ্ষধর্মাভপ্রিক গ্রস্থার্দিও 
বাছির হইতে থাকে । সভার তৃতীয় কাধ শুঞ্চ হয় 
১৮৪৫ গ্রষ্টাব্ব হইতে । আননাচন্দ্র বেদান্তথাগীশ-গ্রমুখ 
৪ জন যুবককে চত্রবেদ পড়িবার জন্য বারাণলীতে পাঠানে! 

হয়। ১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ব্রাঙ্মনমাজের কাধভারও 
সভা গ্রহণ করে। এদেশীয়গণকে থ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়ার 

বিরুদ্ধে তার কর্তৃপক্ষ আন্দোলন পরিচালনা করেন । 
তত্ববোধিনী মভাএ পরিচালনার জনতা একটি অধাক্ষ- 

মভা গঠিত হয়। ১৮৪৩-৫৯ গ্রীষ্টাের মধো যাহার! 
বিভিন্ন সময়ে তন্ববোধিনী সভার সম্পাদকপদে নিযুক্ত 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্কাসাগর ও বমাপ্রসাধ রায়ের নাম উল্লেখযোগা | মভার 
মধাষণি ছিলেন দেবেন্দ্রনাধ ঠাকুর । তাহার ধর্মমতের 
বিবঙনের সঙ্গে তত্ববোধিশী সভার পরিচালকদের কোনও 
কোন৪ বিষয়ে মঙানৈকা ঘটে । ১৮৫৯ গ্রাষ্টাব্দের মে 

মাসে তন্ববোধিনী সত উঠিয়। যায়। পত্রিকাপারচালনা 
ও গ্রস্থপ্রকাশনাদধির ভার অঙুঃপর কলিকাতা ব্রাঙ্মমাজ 
গ্রহণ করে। 

দ্র যোগেশচন্ছ্র বাগল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য-মাধক- 
চিতমাপা ৪৫, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাৰ্ ; যোগেশচন্দ্র 

বাগল, বাংলার নবামংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫৮; দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, আত্মজীবনী, স্তীশচন্ত্র চক্রবতী-সম্পাদিত, কলি- 
কাতা, ১৯৬২। 

যোগেশচন্্র বাগল 

তগুসম শব্টির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় দণ্তীর 
“কাব্যাদর্শে | প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ প্রসঙ্গে যে সকল শব্ধ 

অথবা পদ সংস্কতে ও প্রাকুতে একই রকম সেগুলিকে তিনি 
তৎসম ( অর্থাৎ পূর্বে উল্লিখিত সংস্কিত ভাষার সযান ) 
বলিতে চাহছিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় আর্ধ ভাষায় 
যে সব শব সংস্কৃত হইতে (উচ্চারণে না হইপেও লিপিতে ) 
অবিরৃতভাবে প্রচলিত আছে সেইগুপিকে তৎসম” বুলা 
হয়। যেমন অপর, দধি, কৃষ্ণ, বধু, বাকৃ, মহান্, শত, 
যদি, কিন্তু, কেবল, এবং ইত্যাদি । 

সুকুমার সেন 

তৎসমের সহযোগী শব | সংস্কৃত ('আদি-ভার'তীয় 

আধভাষা ) হইতে যেসব শব কালোচিত সকল পরিবর্তন 

লাভ করিতে করিতে আধুনিক ভারতীয় আর্ধ ভাষায় 

তস্ভ 

স্বাভাবিক অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে আসিয়াছে, ভারতীয় 
ভাষাতত্বের পরিভাষায় তাহাই “তদ্ভব' ( “তৎ" অর্থাৎ 
সেই মূল সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন )। যেখন, আর 

(£মাঅর /£অঅর /অপর ), দই (£দহি /দধি), বৌ 
(£বউ £বছু /বধু ), শ (/£শঅ /শত)) চাদ ( £চান্দ 
£চন্দ £চগ্র ), কান ( £কাহু, £কন্, £কহৃঅ £করুষুক ), 
মাছি, ( £মাচ্ছি £মচ্ছি /মাচ্ছঅ /মচ্ছিআ /মক্ষিক) 
ইত্যাদি 

যেসব শব্ধ মূল সংস্কৃত হইতে আগ্স্ত ধারাবাহিক- 
ভাবে আসে নাই পরন্ত কোনও এক সময়ে তৎসম 

শব্দরূপে প্রচশিত হইয়া তৎপরখতী কাপের উাচিত পরিবর্তন 
লাভ করিয়াছে সেগুণিকে বলা হয় অর্ধ তৎসম" । যেমন 

কেছ ( /ক্রেষ্ট /ক্রিষ /কুষণ ) ভদ্দর (£ভদর £ভদ্র ), 
জটি (/জইছি £জইছিঅ /জেষ্টা /ঠজষ্য) হত্যাি। 

সুকুমার সেন 

তন্-জুযুর বুদ্ধের দেশনা (কন্জুর) ভিন্ন অবশিষ্ট 
বৌগ্ধশাস্ত্রের তিববিতী অঞবাদের সংকলন। এই সংকলনে 
বৌদ্ধ দেব-দেবীর বিতিন্ন স্তব ও কন্-জু/র-এব অন্তর্গত 
গ্রন্থাদির টাকাশাঘ্য ছাড়া বৌদ্ধ ন্যায়, মাধামিক ও 
যোগাচাৰ ধর্শনসম্পকে দিঙ্শাগ, শাগাধুন,। অশখোষ, 
'অসঙ্গ, বঙ্থবন্ধু, চন্দ্রকীঠি-প্রমুখ বিখ্যাত মনীসীদের এচনার 
তিবধতী অঞ্চবাদ সংগৃহীত আছে। উন-জুাব-মংকলনের 

গ্রন্থগুণি মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়_স্তোত্র, 
স্তর, তন্ত্র ও বিবিধ । 

সংস্কত ও চীনা হইতে বুদ্ধের দেশিত ধিপিটকের হু, 
আগম ও জঙ্ধশান্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থের তিব্বতী অন্ুখাদ 

যে স.কপনে রক্ষিত আছে ভাহাকে সাধারণভাবে 
কন্-জ্যার” ( বুগ্ধদেশনা ) বলা হয়। এই সংকলনকে 
বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে-_ বিনয়, হত, 
অবতশক, গ্রজ্ঞাপারমিতা, তন ও ধারণী। 'ভোট 
সাহিত্য ভ্র। 

হুণীতিকুমার পাঠক 

তস্ত বস্ত্রশিপ্লের প্রধান উপকরণ। তম্বসমটিকে পাক 
দিয়া স্থৃতা প্রস্তুত অথব। পরম্পর সংলগ্ন রাখিয়া কাগজ ব| 
কাগজের ন্যায় বিনা-তাতে বস্ত্র (নন-ওতন ফেব্রিক ) 
করিতে হইলে, তস্ত সুক্ম, দীর্ঘ ও নমনীয় অথচ যথেষ্ট 
শক্কিবিশিষ্ই হওয়] প্রয়োজন । এই গুণগুলি থাকিলে ষে 
কোনও বন্ত তন্পদবাচ্য হইতে পারে , কাচ ও লৌহ্- 
তন্তও বর্তমানে প্রচলিত। 
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তস্ত 

তন্তমাত্রেই আণবিক পর্যায়ে এমন কতকগুপি অণুর 
দ্বারা গঠিত যাহার্দের অংশগুলি পরস্পর দীর্ঘ শঙ্খলের 
আকারে সংবন্ধ। এই দীর্ঘ অণুগুলি সাধারণতঃ পাশাপাশি 
থাকে । এইরূপে সাঙ্জানো অণুগুলি আবার স্থানে স্থানে 
সমান্তরাপরূপে পরস্পর অতি নিকটবতা হইয়া আণবিক 
শক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়; এরূপ স্থানগুলি স্কটিকধর্মী ও 
প্রায় নিশ্ছিদ্র, ইহার্দের আধিক্য তম্তর শক্তি বুদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়। বাকি স্থানগুপিতে যথেষ্ট ছিদ্র থাকে ও জল, তৈল, 
রুশ্নক পদার্থ প্রভৃতি গুবেশ করিতে পারে। 

যাবতীয় তন্ধকে প্রধানত: প্রকৃতিজাত ও কুত্বিম এই 
দুই ভাগে ভাগ করাহয়। গ্রককৃতিজাত তস্গুপি আবার 
তিন ভাগে বিভক্ত: ১, প্রাণিজ-- যথা পশম, রেশম, 
মোহেয়ার, কাশ্মীর ২. উদ্ভিজ্জ __ যথা, তুল র্যামি, 
ফ্র্যাক্ম পাট, মেস্তা, শণ, নাবিকেল-ছোবডা, দিলল্, 
মেনিলা হ্েম্প ৩, থনিজ-_ যথা আজবেস্টন। ইহাদের 
সকপের ক্ষেত্রে প্রকৃতিই দীর্ঘ অণু স্ন্টি করিয়া তাহাদের 
সমষ্টিকে তন্ন আকার দিয়াছে। 

করিম তহ্থশ্রেশী ৪ ছুই ভাগে বিভক্ত : ১. বপাস্তরিত-_- 

যথ। রেয়ণ খা আর্ট পিন্ধ ২. যৌগিক-_ যথা নাইপন, 
টেরিলিন। বেয়নের ক্ষেত্রে নৃতন অণু সট্টি করা হয় 
না, রুতিম উপায়ে উহাদের সমহিগত তন্ধর আকারকে 
পরিবতিত করা ইয়। যৌগিক তন্থর এ্ষেত্রে কিন্ত অঙ্গার, 
নাইট্রেজেন, হাভড্রোছেন, অক্সিজেন প্রভৃতি পরমাণুযুক্ত 

পদাথ হইতে কৃত্রিম উপায়ে নৃতন দীর্ঘ অণু শৃষ্টি করিয়া 
তাহাতে তন্তর রূপ দেওয়া হয়। 

প্রাণিজ তঙ্ প্রাণীর শরীরগত প্রোটিন হইতে গঠিত 
হয়। পশমের প্রোটিনের পাম কেরাটিন, সিক্কের প্রোটিনের 
নাম কাহব্রোইন। 

উদ্ধিজ্জ তপ্ত মূল উপাদান হইপ কার্বোহা ইড্রেটজাতীয় 
পদ্দার্থ সেলুপোজ। তুলা ও র্যামি তন্থর শতকরা প্রান 
৯ ভাগই সেলুপোজ। পাট, শণ, ফ্ল্যাক্স, সিসপ প্রভৃতি 
তন্ধতে লিগ্নিন নামক পদার্থটি শতকরা প্রায় ৫-১৫ 
ভাগে থাকে, সেই অন্থপাতে সেলুলোজ কিছু কম 
থাকে । 

কাপড়ের কলে সাধারণতঃ নিয়লিখিত বিভাগ থাকে ২ 
১, তন্তগুলি হইতে বিজাতীয় ময়পা পরিষ্কার করিবার 
যন্থার্দি ২. বন তস্ককে সমান্তরাল করিয়া মোটা পাজে 

পরিণত করিবার জন্য কাটাযুক্ত বেলুনের মত রোলার 
সমষ্টির দ্বারা নিমিত কাডিং মেশিন ৩. পাজগুলি 
ক্রমাহয়ে সুশ্মতর করিবার জন্য ড্ুইং ও বোভিং ফ্রেম 
৪, পাক দিয় স্থৃতা তৈয়ারি করিয়া! ববিনে জড়াইবার 

তহ্বশাস্ 

যন্থ ৫. কাপড় তৈয়ারির তাত ও শেষে পালিশ বা! রও 
বা অন্য কোনও গুণারোপ করিবার যন্ত্র। তম্থসমন্তিকে 
পরপর এই সকল স্তরের মধ্য দিয়া বস্্রাকারে পরিণত 
করা হয়। 

১৯৫৯-৬০ গ্রীষ্টান্ধে সমগ্র জগতে ও ভারতে বিভিন্ন 
তম্বর উৎপাদনের হার নিম্নে তুপনা করিয়া ১০** মেট্রিক 
টনে দেখানে। হইল-__ 

তস্ত সমগ্র জগ্ ভারতে 

পশম ১৪৬৪ ৩৫ 

তুল ১০৭০১ ৭২৮ 

রেয়ন ২৫২৯ ৩৭ 

অন্যান্য কৃত্রিম তম্থ ৫৪৪ নি 
সিঞ্চ ৩৩ ৩"১ 

যাক ৫১৮ শ 

ছেপে ১১৮৪৯ ৩৭ 

পাট ৯১৬ ৩২৮ 

“আজ্বেস্টম” “তুলা” নাইলন, “পশম পাট? রেয়ন»। 
“রেশম ও 'শণ' দ্ব। 
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শশা্কতৃধণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

তন্ত্র সিদ্ধান্ত দ্র 

তন্্রশাক্স “তত্র বা 'তন্ত্রি' হইতে “তন্ত্র শষের উৎপত্তি। 
ইহার অর্থ হইতেছে বুুৎ্পাদন বা জ্ঞান। তস্ম শকের 
অন্ত 'ত্র' জ্রাণ বা মুক্তির নির্দেশ দেয়। যেশান্ত্রোক্ত পন্থায় 
সাধন করিলে জীব মোক্ষ লাভ করিতে পাবে সাধারণ- 
ভাবে তাহাই তন্থশান্ত্র। অধ্যাত্মমাধণ-শাস্্র হিমাবে তত্র 
স্বকীয় বিশিষ্টা আছে। তত্ব ও মগ্জের আলোচনা তশ্বের 

উল্লেখযোগা দিক। যাহা তত্ব ও মন্ত্রের সমন্বয়ে ত্রাণ 

সাধিত কবে, তাহাই তত্ত্ব নামে অভিহিত। তত্বজ্ঞান ও 

মন্ত্রলাধনের মাধ্যমে জীব উন্নততর স্তরে উঠিতে পারে, 

৬৭৪ 



তশ্ত্রশান্থ 

এ কথা তন্্রমতে স্বীকাত। তথ হইল অর্থের দিক দিয়] 
বিশ্বের মৌল সন্তাসম্পকীয় জান, অর্থাৎ "সৎ বিষয়ক জ্ঞান, 
মন্ত্র হইপ 'চিৎাবষয়ক জ্ঞান ১ “সৎ ও 1৮৭,-এব মিলনই 
আনন্দ, 'সচ্চিদানপ্দ বিভব হইতেই বিশ্বের হা হয়। 

তষ্্রে ৩৬টি তত্ব স্বীকত হইয়াছে : ৫টি শুদ্ধ 
বাশিবতত্ব, ৬টি মিশ্রবা তিদ্ধাশুদ্ধ। বা বিদ্যাতত্ব ও ২৫টি 
অশুদ্ধ তত্ব বা আত্মভব্ব। তম্থমতে শক্তি ও শাঞ্খিমানের 
মধো কোনও বিভেদ নাই, ফলে শিব ও শক্তি অভিন্ন। 

শক্তি ও শিব সমএন। এই অভিন্রতার ছুটি ক্ষণ স্বীকৃত 

--একটি অতি স্থক্ত্র ধাানগমা স কপ স্তর ও অপবটি হহল 
নেতিমূশক নিফল অবস্থা। 

“বেদ? ও 'তন্'-_ উভয়ের মূলে আছে শ্তজ্ঞান, ফলে 
তঙ্কশাস্ম কখনও কখনও পক্ষ বেদ বলিয়া আভাহত 

হইয়া থাকে । ম£সংহিতার বিখাঠ বুক্তিার কুনুক টু 
বলিয়াছেন, শ্রুত দ্বিবিধ বপিয়া কীিঙ . যখা বৈদকী 

ও ভাম্থিকী। তন্থশাস্থের পরিধি বিশাল। পঞ্চোপাসক 

হইতে আরস্ভ করিয়া ইহার বিভিন্ন সম্প্রদাঘ আছে £ 

যেমন ১ শৈবত্দ্ধ -- মাধবাচাষের 'সবদশনসংগ্রহে? ৭টি 

শৈব-স্প্রদায়ের উল্লেখ আছে , 'নকুলীশ-পাশুপত?, “শৈব”) 
প্রভাভিজ্ঞা ও “পাসথণ। শেধোভ্টিতে কোনও 

দার্শশিক তত্বের আলোণণা নাই ২ 'শাক্ততন্্ ৩. “বৈষ্ব- 

তন্ত্র ৪. 'বৌদ্ধত্ । মধাযুগ তস্্ধাহিতোর গৌরবময় যুগ । 
বেদের ন্তায় তস্বশাস্মও অপৌরুষেয বলিযা উ্ভ। 

'আগয?, 'নিগয' 'রহগ্ট? গুভৃতি শবও তন্ত্রের প্রায় সমার্থক |, 
গ্রতোক আগমের সাধারণভাবে ৪টি করিয়া পারদ আছে 

ইহাদের মধো জ্ঞানপাদদ বা বিস্তাপাদ-এ দাশ নক 

তত্বসমূহের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। 'স্বে 
অদ্বৈত, দ্বৈশাদ্বৈত ও দ্বৈত, এই তিনটি মতবাদ দেখিতে 

পাওয়া যায়; ১, শিবমুখ-নিঃহ্থত ৬৪খানি রব 
আগম অদ্বৈহপন্থী ২. ১০খানি শব আগম দ্বৈশপস্থী 
৩, ১৮খানি রৌদ্র আগমে বিতিন্ন মতবাদের মিশ্রণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

শংকাচাধের পরমপগ্তরু গৌঁডপাদ 'ঞ্রবিদ্যাবত্ব্ত্র'- 
নামীয় একথানি স্থত্রগ্রপ্থ এচনা কবেন। আচাধ শংকরের 
রচিত 'প্রপঞ্সার” (পদ্মপাদের টীকালহ ), 'প্রয়োগ-ক্রম- 
দীপিকা” ও লক্ষ্মণ দেশিকের 'সারদাতিপক”? ( গাব ভট্টেব 
টাকাদহ ) তন্ত্রশাস্্ের মৃলগ্রন্থ। পোমানন্দের “শিবপুষ্টি 
শৈবমতবাদের একখানি বিশেষ উল্লেখষোগা গ্রন্থ | অভিনব- 
গুপু (খ্রীষ্টার ১*ম শতান্দী ) ছিলেন শৈব শাক্রসংস্কতির 
প্রাণস্বরূপ। তাহার রচিত “তন্থাপোক'? তগ্কপাহিতো এক 
অভিনৰ হৃটি। তাহার 'মাপিনীবিজয়বিকা”, 'পরা- 

তন্রশাস্ব 

ত্রিংশিকাবিবরণ”, 'প্রতাভিজ্ঞাবিমশিনী? 
অসাধারণ পাগ্ডিতা ও অধ্যাত্মজ্ঞানে পর্ণ। 

আখুনিক যুগে তন্মশাস্ত্রের সবপেক্ষা বড পণ্ডিত ছিপেন 
ভান্কর রায (১৮শ শঙাব্দী ), তাহার রচিত বামকেশ্বর- 

তগ্কের টীকা “সেতুবন্ধ, 'শাজ্গবানণা কল্পলতা', বিরিবন্তা- 
রহল্যা?, 'বরিবশ্যা প্রকাশ? গুড়তি গ্রন্থ উল্লেখযাগা । 

আগম সম্ম মতবাদ হিসাবে 'কাশ্মীর-শৈববাদ' গ্রীষ্টায় 
৯ম শতাব্ীর প্রথমার্ধে কাশ্ীরে গডিযা উঠিথাছিপ। 
এই সম্প্রদায় "ভ্রিক? খশিয়াও পখিচিত। “ম্বাহগ্কাবাদ 

“আভামবাদ? প্ুড়তি নাম ৭ কেহ কেছ বাবহার করিযাছেন। 

এই মতবা॥ যোগাক্রবাসাপেক্ষ, অবধাম্মলাধনলপ্ধ পরম 

মন্রাব উপপঞ্চির উপর প্রতি” । এশবহ্নাগণেতা 
বন্থগ্ুপ (৮২৫ শ্রী) চরম উপলব্ধির পক্ষে শাঙগব, শান 
ও আনত, এই ন্নিটি যোগনিষ্ট দপাষ প্রা ঠা কবেন। 
সোম শন্দ বন্রগ্ূপু হতে এক ধাপ অগ্রসর হহয়া 

প্রতভঙ্ঞা' ম৩পাদ? প্র। “চা করেন। তাহার মনে ম্বা “ধা! 

জীবের যৌন থাশ্তর সা, ইহ] অজ্ঞানর ক্গাববণে আনুও 
থাকে । হ্বাতঙ্গা ও জীপের মন্থর সঙ্গা এক, এহৰবপ 

প্র*যভিজ্ঞা হইশেভ জীব নুর পাত কবে। পসোমানাদদর 
শিবা উৎপপাচার্য উখরপ্র হাতিজ। কারকা « ছুহখানি 
ভান্যগ্রন্ঠ রচনা করেন। এহপ্ত'প প্রত্থানহাবে অদৈত 

শৈববাদের মৃন প্রতিপাদ্ধ বিষযের বিরঙ্ছে বৌ প্রা *বাদ- 
সকলের ৯৩ত৭। কাশ্মীপ শৈববাদ “থা শৈন দশনে আিনব- 

গপের অবদান সধাপেক্ষা দত্েখমোগা । আগমশানোর 
বিভিন্ন ম'শের উত্্েথ করিয়া ৬এখাশি প্রামাণিক শৈবাগমের 

সহিত তিনি অন্বৈত শৈবপাদের যোগম্থন স স্থাপিত করেন। 
ক্ষেমরাজগণী 5 “প্রতাতিজ্ঞাজদয়। (১০৬০ খ্া), মোগবাজ- 

কৃত পবমার্থশাবের টাক্কা (১৬৬০ খা জঘরথপুণা 5 
তগ্রানোকের টাকা ও ভাস্কর কথ প্রীত 'ঈখবপ্রতা তিজ্ঞা- 
বিমখিপী”-র উপর টীকা (১৭০৭ গ্রা) প্রভৃ'ত কতকগুলি 
ক্ষিপুসার অতিনবগ্চপের পরবতী কালে এচিত হয়। 

শৈব সিদ্ধান্ত মওখাদের মুন উৎস ২৮টি শৈবাগম : 
ইাদেরু মধো 'কামিক? সবাপেক্ষা প্রধান । খষি তিরু- 
মূলব-প্রণীত “তিক্মন্দিরম্” একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ । 

দাক্ষিণাঠ্যের শৈব-অগ্রাচায়েরা যেসব স্তোন্ রচনা করিয়] 
গিয়াছেন তাহ] “তিরুখাচকম্' বলিয়া পরিচিত। পরবতী 
সনাতনাচার্ধদিগের মধ্যে সবপ্রধান ছিলেন মেকস্ের। 
তাহার শিবজ্ঞানবোধমূ” (১৩শ শতাব্দী ) শৈব-সি্ধান্ত 
চিন্তাধারার মু-গ্রস্থ। 

পতি (ঈশ্বর), পশ্ড ( জীৰাম্বা ) ও পাশ ( মংসার- 
বন্ধন ), এই জিবিধ তত্ব পিদ্ধান্তষতে স্বীকৃত। 

প্রভৃতি গ্রন্থ 

৬৮৬ 



তঙ্গশাস্ত 

সিদ্ধান্থমতে ঈশ্বর নিগ্ুণি, অথাৎ সব, রজঃ ও তম: 
এই গুণহয়ের দ্বারা ঠিনি অবচ্ছিন্ন শঙেশ | ঠিরুমূপর ঈশ্বর- 
সম্পর্কে মুলা নিপ্ুণম্” শখ ব্যবহার কবিযাছেন। ঈশ্বর 
বা শিপ জগতের কতা বা নিমিশ কারণ। জগতের 
বিবওশাশে সিগ্বাঠীদের সাংখোর সহিত মিল আছে। 

মিদ্ধান্তীদের মতে শিখ বিশ্বান্তশ্বাত ও বিশ্বোঙ্গাণ ১» তিনি 
পরম কার্াণক। 

সিদ্ধান্পীবা বিধতনের ছ্িবিধ ধাবা স্বীকার করেন 
শুদ্ধ 9 অশুধ্ধ। শুদ্ধ মায়া হইতে শক্ত ও ৫টি শুভর 
। শিখতন্ব ) ৮ হয়। অবশিষ্ট ৩তঘ কপ অশুদ্ধ মায়া হইতে 

উদ্ুত। সিদধান্টমন্দে মোট ৩৬টি ৩৭ স্বীকূত হইয়াছে । 
পিদ্দান্তীদের মতে আগ্ম। ৪ দেই যেখপ একান্ত সন্বন্ধ- 

মুন্তু। জার ৭ শিপ জপ | মুক্তাবস্থায় জীব তাহার 

স্বকীয় সন] বজাখ বাখে। সন্তার ধিক দিগা জীব ৪ শিব 
স্বত্ব) কিন্ধু রুপ উভযে এক । 

মোক্ষের উপায় হিসাবে সিচ্ধাষ্তটীপ। মাগ হিলাবে চঘা, 
কিয়া, যোগ ও গান স্বীকাণ কবেন। সালোকা, সামীপা, 
সাঞ্চপা, সাঘলা %%৬ সব ডক মাগেব ফল । আশপব মল 

বা মল অশিগ্। দুখ হহন্তে প্রন্ধুন জান পাভ হয এবং 

চাঁব সসাবপঞ্ধল তঠন্ে মুঞ্চলাভ কবে । খ্রীছম ১২শ 
শঙাবঝখর মধ) এাগে ব'মান বণাকের পাখ্যাত পণ্ডিত 

শবাসক্বে পতিতার যলে 'বীবশৈবা দশন একটি পুবাঙ্গ 
চিন্তু'ঘাণা ঠিসানে আগপকাশ কবে। দগঠ্ের মূল 
শন্টান বীবশৈবম পায়ে "স্থল বলিষা অভিহিত হহখ। 

থাকে । “্য উৎস হতে ণ্ভ জগতেব উত্পন্লি এখ' 

যেখানে ইহার পয় শাহ এহঠ মওঙবাদে "শিক্ষা বলিয়া 
চাল 5 | সঞ্রিষ তর হিমানে পিপের ধাবুণা এই মতবাদে 
প্রপান, শাভ এই সম্থধাম শিক্ষাযেৎ। সম্মদায় বলিষা 
পবা৩। লিঙ্গ “কটি গ্রীক চি । 

শাণাদৈত্বাদে ৩৬টি হবু স্বীক* হইয়াছে ১ আম। 
এই জগতঠেব উপাদান । মোক্ষে দপাখ ভিসাবে শাবেবা 

মান্নানের প্রয়োজনীয় তায় বিশ্বাস কবেশ। শ্রবণ, 
মনন, নিদিধ্যামনের মধা দিয়া মামা ৫ দেহ এক এই 

শ্রাপ্ত ধাব্ণ] দূর হহপার পণ জীবের 'ান্সা-সম্গর্কে সাক্ষাৎ 
জ্ঞান হয়| লবশেষে প্রুতাতিজ্ঞার উদয হয়, জীবাঞ্া এ 

পরমাগ্জা এক ইহাই প্রতাত্জার বিষ । প্রতাভিজ্ঞ। 

সারাশার মুপ যে অজ্জান তাহাকে শাশ করে এবং জীব 

মোক্ষপাভ করে। শাঞেরা জীবন্যুকি ও বিদেহমুকি 
উভয় প্রকার মুক্ত শ্বীকাণ করেন। 

দ্র শ্খময় ভট্রাচাখ, তন্্পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব 
চিন্তাহণণ চক্রবতী, তন্ত্রকথা, বিশ্বধিগ্ামংগ্রহ ১০৩, কলি- 
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তপতী কর্ষদেবের 'ভপোনিরতা লাবণাম্নী গ্রণান্থিতা 
কন্যা, সাবিতীর কনীয়সী শুগিনী, কুঞ্জণাজের জননী । 
স্ধদ্দেব সদাঠাবিণী প্রাপূ-যৌথনা তপ গীকে কুক্ষবশীয 
রাজা সম্বরণকে প্রধান কবিতে স"কল্প কবেন।। গিরি- 

কাননে একাকী বিচরণকারী মুগমারত সংবরণ বপন 
হ্বশ্দণী এক কন্যাকে ফছেখিয়া কামাসন্ত হন। বাজা 
ভাহার পরিচয় জিজ্ঞালা করেন, কিন্কু সেই কগা আমু 
পপ্চিম্ন গোপশ করি অন্ঠি এ] হলে £*নি বেদনাহত 

চিন্তে ভূপতিত হণ। ইনিই স্ুখকগ্থা তপতী, রাজাকে 
আশ্বস্ত করিবার জগ্তা পুনধাম আবিভর্তা ভহয। 

স্বপবিচমূ শিবেদন কবেন এব পি শুদদেবেব নিকট 
উাহাকে যা] কবিতে বলিয়া পুনলায অদশা হণ। 
সৈন্যেঝা বাজাণ অন্বেষণে এ স্থানে উপস্থিত তহলে মমাতা 
বাশী* রাজা সকলকে বাজধাপশী* বিশিধথা যাতে 

বলেন। তিনি সেহ গিরিকাননে কঞগোরজাবে স্যর 

শারাধনায প্রনুন্থ হণ। পুরোহি » বলিটাদবণে বাছা 
স্মরণ করিতে থাকাধ থাদশ দিবসে তিশি উপস্থিত হন 
ণ্ব* যোগপ্শে সমস্থ স পাদ আব্গত হইয়া রাজাব জনা 

»পএীকে শুযুদেপে নিকট প্রাথণা কবিশে সঘদেব ইাহাব, 
মভিশাব পুর করেন। াববাহের পব সববণ থাদশ পহদব ॥ 
গিবিকীননে স্বেষ্তাধ বিহাব কবিমা স্খে কাশযাপন 
করবেন । দেবরাজ ইগেব গ্রকোপে সববণের বাজ 

ছাদশ বসব অনাবট হন্যাষ প্রজাগণ চবম গ্ববস্থার 
সম্মুখীন হণ। মহষি বসির অগবোবে সাবরশ এপতীবৰ 
সহি রাজো প্রভাবহন করিপে পুণশয় খনন আস 
হয় 4 পুবের সমুক্টি কিরিযা আসে। 

মহাভারতের ( ১1১৬০-৬৩ ) এই কাহিনী অ”স্ন্থন 

করিষা ঝুলশেখববমা তপতীলংবরণ” পামে সস্বত নাঃক 
রূচণা করেন। 

হথিকা দোষ 

৬৮৯ 



হপস্থা 

তপন্যা শরীর ও মনের অশুদ্ধিনাশের উদ্েশ্টে আচবণীষ 
যোগের অক্ষম্বকপ অগষ্ঠটান( পাতঞুল যোগসুর ২২৯, ৩২, 
৪৩)। ইহার বু প্রকারভেদ আছে। শরীবকে সব 

প্রকারে ক্টসহিধু' কবিযা তালা ইহা অগ্ঠতম লক্ষ্য । 
শাখীর, বাচিক ও মানস এবং সা্েক, বাজধিক ও 
তামসিক -ভেদে তপশ্যার শ্রেণীবিভাগ করা হইগাছে 

( প্রীমদভগবদগী ও, ১৭1১৪ ১৯)। জৈনমন্ে। তপস্যা 
বারো রকমের- হয খকম বাহ, &য ধকম আভাস্তর। 

জৈনছ্িগের নিা অনুষ্ঠেয় ষটকর্ষেব অন্যতম উপশ্চ্ধা 
( সাহি_ন্াা-পবিষৎ পত্জিকা, ৩১ বম )। 

মগল*ভিতা (৬1১৭ ৩২), কালিদাসের কুমারসঙ্গব 

(৫1২০-২৮) প্রষ্ঠতি গ্রন্থে নানা রকম কঠোব তপশ্গার 
টল্লেখ পাপ্য়া যায । এখানে কষেকটি তপশ্তার কথা বলা 

যাইতে পারে। ধা, গ্রীক্ষকালে চাবি পাশে আগ্তন 
জ্বাপাইয] উতবর্ব কফষের দিকে [ৃঠি নিবখ। কবিষা বাখা, 
ব্ধাধ মাকাশঙলে অবস্থান করা, শীতে তিজা কাপঙে বা 

জনেব মধো শবস্থাণ কর) বুম হছতে যথাকালে স্বয' 

পিন খল ৪ পদছেব ছারা বা বুক্ষেব যত মেঘের জপ ও 

চন্দ্রকিরণের দ্বারা জীবন ধারণ কবা। বু্ধধ্লাতের পৃবে 
বুদ্ধদেব অনেক গ্রকাণে কঠোর ভপশ্যাব দাব। মাগ্নপাডন 

কারখছিলেন। পরে ডিশি এই দ্মাচবণের শিন্দা 
করিয়াছেন। 

চিগ্তাহন্ণ চএবতী, 

তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি ১৯৩৫ খ্রীষ্টান্দের 
ভারতশাসন আহনে হধাসলন্ক্ত জাতি” কথাটি প্রথম 
পাঞ্যা যাম। ১৯৩৬ শ্রীগ্াঙ্জের এপ্রিশ মাসে তদানীন্তন 
আসাম, বঙ্গ দেশ, বিহার, বোণ্বাই, যধা প্রদেশ, বেবার, 

মাদাজ, গুষ্িশ|) পাঞ্জান ৪ সুপ্ত প্রদেশের কতিপয় 
জাতি, ঞুল ও টউপজার্িিকে তফসিলঠুঞ্ত জাতি পশিয়া 

।ঘোনণ। কশিম|খ্রিটশ গঙ্নমেন্ট ভারতশাসন (তফসিণটঞ 
জাতি ) আদেশ ( অডার) ১৯৩৬ শ্রীষ্টান্দে জারি করেন। 
ইঠার পৃবে এহ সকণ জাতিকে সাধারণতঃ “অন্ত 
সম্প্রদায় বলা হইভ। ১৯৩১ আ্টানে হখকালাণ আদ্ম- 

শুমাৰ (সেন্সাস ) কমিশনাণ হাটণ এই সকশ জানিকে 
স্থদংবঙ্গভাবে শ্রেণা“ক্ত কবেন। ১৯৩৬ গ্রীষ্টাব্দের 
তফসিল ১৭ জাতির তালিকাটি অন্ন হ সম্প্রদায়ের পৃরতন 
তাপিকা 'গ্চয়ারী করা হয। ১৯৫০ খ্রীষ্টাকে যে তালিকাটি 
বচি5 হয় তাহা ১৯৩৬ খ্রীগ্রাঝের ত্দিন$ক্ জাতিগুপির 
তাশিকার স'শোধিত সংস্করণ। বিচাবের মাপকাঠি 
ছিপ তঞ্সিপস্ক্ জাতির সামজিক, শিক্ষাগত ৪ অর্থ- 

তফসিল চুক্ত জাতি ও উপজাতি 

নৈতিক অবন্যন, এতিহাসিক অস্পশ্তা প্রথাই যাহার 
কাবণ। 

ওমান ভারতীয় শ্বিধান কার্কব হইবার পরই 
কেবল বিশেষ উপজাতি (ঈাইব) ৭ গোষ্ঠী (ট্রাইবাল 
কমিউনিটিজ) “তদপিপড% উপজাতি, বলিয়া ঘে'ষিত হম। 
১৯৩৫ খ্রীষ্ঠাদ্দের ভারত শাসন মাইনে অনুগত উপজাতির 

উল্লেখ ছিশ। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাবের হার *শাশন ( প্রাদেশিক 
বিধান সভা) মাদেশে ১৩ সখাক তধসিশ (সিডিউল ) 
অন্রলারে আসাম, বিহার, বোষ্বাত, মধ্য পরেশ, মাদ্রাজ ও 

ওডিশার কতিপথ উপজাতিকে অন্ন 2 বলিষা খোষণ| 

কব হয। বস্তনঃ ১৯৩১ গ্রাগ্ান্দের আপধমন্টমাবেহ মাপিম 

উপজাতিসমূহকে, ওথা মগ্চন্ন ত জাতিগুলিকে, 'ঠাতিকা বধ 
করিবার প্রথম সযহ প্রষে্টা পুষ্ট হয। ১৯৫০ গ্রষ্টাবের 
তালিকায় আদ্মত্ব ও অভ * মবস্থা, এই দ্ুহটি বিবেউনা 

করিবা তঞ্চসিপধুপ্ত উপজাতি নিব করা হথখ। সবপ 
সিল উপজাতির প্রধান প্রধান কঞেকটি সাধারণ 
বিশ্বেত মাছে, যথা ১১ এপক্গার্ত ই5৮ জন্ম ২ আদিম 

জীবনযাত্রার প্রণাশী ৩. মাত দুরে ৭ ছুবশিগমা স্থানে বাস 

৪ ৭, সাপারশ ৪ সবোখুখা পশ্গাজপদ নপস্থ]। 

ভার হীয পন্ধানের ৩৪১ ৪ ৩৪২ অনচ্ছেদ অগ্স।রে 

বাগপাত *্যসি 129, ছাঁঠ 9 গধাসন%৭, ভপনা[*4 

তালিকা বিজ্ঞাপিত করেন | খহ তাটিকাতলি বাধন ির 
কষেকটি আদেশের (অচাব্স) সহি * সলব *নঠিলের 
অন হুইযাছে (১৯৫০ ৭ ১৪৯৫১ খ্বী)। সহাবধাশ 
অন্রধাসী এষ্ট সক্প মাদেশেব পারব পন এঠমাত লোক 
সভায় মাতন করিযা হতে পাবে। এ্ভকপ পপির নেব 
গয়োজন প্রথম দেখ দেখ দু উপশক্ষে। যথা, নূতন 
অন্ধ প্রদেশ ঝাছোর হ্টি (১৯৫৩ শ্বা), শুণন হিমাচল 
প্দেশ ও বিশাসপুর বান্দা গঠন (১৭৯৫৪ শ্বা)। অনন্ধর 

১৯৫৩ খীষ্টান্ধে কাকা কাশেলকরের সভাপঠিতে শিঘুনু 

অন্ন 5 সম্প্দায কমিশন যে সকল স্বপারিশ কবেন 

তদগ্রসাধে নুতন মাহন (১৯৫৬ শ্রী) জারি কবিথা 
আদেশগুপির পুনংস"শোধন হয। এ বহলর বাজ্য পুনগঠন 
ও পিহার ও পশ্চিম বঙ্গের মধো আঞ্চলিক হস্তাপ্তর সাধিত 
হইলে নম শোধনী আইন পাশ করিয়া উত্ত আদেশগুলিকে 
পুনশ্চ পবিবতন করা হয়। বর্তমান মহারাষ্ট্র 9 গুজরাত 

বাজোর শ্থট্টি (১৯১০ খ্রী ) হইলে আর একবার পঞিবতন 
সাধিত হয। শিম্পপিখত অঞ্ঙগ্রলির তফসিপ সুদের 
জন্য পৃথক পুথক সা*বিখানিক আদেশ জারি হয়, যথা, 
জশ্যু ও কাশ্মীর (১৯৫৬ খ্রী), আন্দামান ও ণিকোবর 
স্বীপণুঞ্ত (১৯৫৯ গ্রী), দাদরা ৪ নগর হাঙ্েলী ( ১৯৬২ 

৬৮২ 



তফপিশনক্ত জাতি ও উপজাতি 

গ্রী), পণ্চিচেবী (১৯৬৪ গা), এবং উত্তব প্রদেশ 
(১৯৬৭ খ্ী)। সকশ তাপিকা একত্রিত করিখা মোট 
১১৩২টি তঞফ্সিপ%% জাতি ৭ ৬১০টি তখসিশভুক্ত 
উপজাতির উল্লেখ পাগুযা যায়। 

১৯৬১ গ্রাষ্টাব্দে পাঞাব পুনতন আাইনালসারে পাজাব, 
হন্িযান] ও চও্ীগডেব ৬ষ্সিলভক্ত জাতির নূতন তাপিকা 
প্রণাত হয। পাঙ্াৰ হইতে যে এপাকাগুলিকে খাদ দিযা 
হিমাচল প্রদেশে অন্তদুন্ডি করা হয় থাকার 
৩ফপিশ১৬ জাতিৰ ৪ ৩ঞ্পিলনুঞ্ত উপঞ্াতিব নুতন 
তাশিকা। বচিত হয। 

১৯৬৫ খ্রীষ্টাবের ১ জুন বি. এই১ লোখুরের সভাপতিত্বে 
একটি উপণেঞ্ট| কমিটি গঠিত হয়। কমিটিকে শিয়লিখিত 
বিধধণুপি সম্বন্ধে পরামশ পিঠে বণা হয, ১, তকফ্ষসিল- 

তফসিপনুক্ত জাতি ও উপজাতি 

ভুক্ত জাতি ৪ ্টপজান্তির বিদ্যমান ভাশিকার সশোধনের 
জগ্য গভনমেণ্টের নিকট প্রেরিত প্রস্তাব সঙ্গন্থো কি কবণায়, 
২৭ ভারতও পপ কোন বরাজোর বা ভারতের কোনও 

অঞ্চলের কোন৭ বিশেষ এলাকায় কোনও জাতি এ 
উপজাতি যথাঞ্মে ঠঘলিপ5ন জাতি ৪ তখসিলউক্জ 
উপজান্?ি বপিয়া তালিকা %৪ হহলে এ জাঠি বা উপ- 
জাতি যে সকল পোক উপ্ত পাজোর বা অঞ্চলের অগ্ান্ 

এপাকায় অথবা অন্য রাজো বা ভদনিষ্ল দু অন্য অঞ্চলে 
বাধ করে, তাহারা৪ 'ভফলিপী জাত বা তখনিপা 
উপদাতি বলিয়া গণ্য হইবে কিনা। লোবুর কমিটির 
বিবোর্ট ১৯৬৫ গ্রষ্টাব্ষের ২৫ 'মাগস্ট পেশ কবা হয। 

বিষখটিকে সকল প্ষ্টকোণ হইতে আলোচনা কথার 
জন্য লোকসভার তধ্চসিল 2 জাতি ও উপজাতির সত্য 

শস্টিলিভত্ত ভ্কভি সম্পক্ষিভ শা ছিলক্ষা। . ০৯ মান ১৯৯৬৬ স্ত্রী 

শ।+5৩1 স+এ আসন চস সু অণাক্ম * আসনে ধাপ তুক্ত 
্ সখ্যা জা *দেব জন্য নিবাঠি জাত সম্প 

মনাণ্য স৩] রক্ষিওত আসন তফসি” ছু সভ্য সভ। সা 

৮1] & ০৮ ৭৩ টা ৭৬ 

বিধানস ৩] ৩১০৩ ৪৯২ ও ৪৯৬ 

বান সু ২৪১ - ১৩ ৯০ 

বিধান পল্ষ্দ ৬৩৯ - ১৩ ১৩ 

স্নিলাক্ন্ -৪ঞশতুক্ান্ডি স্স্পক্কিভ্ভ ভ্|ভিলন্া ১০ বাতি ৯৯৬৬৬ শা 

০ শা ্৯। ৩। »সখগু আপন “খাসনভু 

টু খ্য। ডপঙজ্গাঁওর জণা 

সানি রাজি রশ্ি'৩ 'আসন 

শলোকমঠা ৫০৮ ৩১ 

বিধাশসভা ৩৪০৩ ২২২ 

রাজ্যসভা ২৪২ - 

বিধান পরিষদ ৬৩৬৩ টি 

নবার্গ " আসে ত্য সি" সু, 

শিবাচি৩ ৩ সস খু, উপগ্রারতিৰ সমগ্র 
উপঙা শীয় সত সতঙ্য সখা] 

৩ 'সান, পাগাদেশ 
ও শাক্ান্ীপ হইতে ৩3 

১ জন কবিধা ৩ 

৫ ২২৭ 

৮ ৩ 

নি ৪ 

৬৮৩ 



তবলা 

গণের একটি সভা ও বিভিন্ন রাঁজোএ তষ্সিলী মন্ীগণের 
অপব একটি সঙ1 আহখান করা হয়। ১৯৬৬ খ্রীষ্টান্ের 
মাচ-এপ্রিল মাসে শ্রমতী এম চন্শেখবণের সঙাপাওত্বে 
প্রত্যেক রাজো স্বতগ্ছ মভা ডাকা হয়। এই সকপ সশায 

বাজোর মঙ্সীগণ ৪ রাজোর পানণামেপ্টেণ সাম্তগণও 
আমন্বিন হন। বিষধটি এখন ভাবশ গভনণমেশ্টের 
বিবেচনাধীন । 

তফ্সিপভুক জাতি ও উপজাঠি সম্পর্কে বিধান কমিশন 
ও কমিটি গঠনেব তারিখ 

সল্প তাবিথ 

কাকালাহেব কালেশকর : ২নজানমাবি "৯৫৩ 
রেণুকা রাষ ১ মে ১৯২৮ 

বপবঙ্কবাষ মেহতা ১১৯৫৮ 2৯ 

ভেরিয়ার এলউইশ ১ মে ১-৫৭৯ 

ই্, এন ধেবর ২৮ এপ্রিল ১৯৬০ 

অধাপক এন, আর মালকানি অক্টোণব ১৯৫৭ 
জযপ্রকাশ নারায়ণ ডিসেগব ১৯৬০ 

এলয পেক্ম।ল এপ্রিন ১৯৬৫ 

অধাপক এন. মা মাশকাশি  এপিপ ১৯৬৫ 

এইচ. ভি, পটাশকণ মার্চ ১৯৬৫ 
বি. এন, লোকুর 

জুন ১৯৬৫ 

শিলু অন (91010 4০) মনোবর ১৯৮৬ 

নির্বনাম|ক ৭৮ 

তবলা, বায়! ভাব শীষ সং্গীন্যা্গ) পুবধাকাতে ভনমদ্ষ 
নামে অভিহিত ছিণা। দকন্সিণ হতে তবলা (দায়না ) ও 
বাম হন্থে নাম] (ডগি) বাজানা বিধেথ , গান ৭ এক পান- 
বাদনে পাবহাধ খাদখাব খেল নামা বা মুকিন্াা নিনি 
এবং লা র খোল কাছে নিমিন হণ । ১৩শ ১৭শ 
শ-এাকীত* আমীর খুনারী মদ ভাগ শবণা পণ্য 
কতেন। "বলার বোলের বিভিন্ন নাম আছ, যেমন : 
রেলা, কায়দ' গ্, আদিকুখ্াড ওগখ্পরণ | চর্যান্ছ।(িত 

মুখের সহিত কজ্দ্রকঈন ( ডান্র) থাকে । মঙ্কুশিত ছাকা 
বাজানে। হয বালনা তহাকে একাবয্ধও নলে। উর্যাব ও 

ধাথগুলি ঢুকি বের ৬৮৮৩ ৪ পণুল বক্ষা করু। হয়। 
সগীতের সমন্ত সাম্য (মাব।) রক্ষাই সানা-তপলাও 
উদ্দেশ্য | 

প্রত মিত্র 

তমলুক বিাঁভন্ন কারণে এতিভাপিকগণ এই সিদ্ধান্তে 
উপন্নীও হইয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গে মেদিনাপুর জেলায় 

শমলুক 

প্রবাহিত কপনারাষণ নদেব পশ্চিম তীরে অবস্থিত 
তমলুকের ভূমিগ্ে 'মতীত তামপিপ্রেখ ধ্বংসাবশেষ নিহিত 
মাছে। 

প্রাচীন ভাবত ৪ সি'হলের নান গ্রঞ্থে এবং বিভিন্ন 
গ্রীকো রোমান ও চৈনিক বিববণাতে এই বন্দব-নগবীর 
ডব্রেখ পাণ্বা যায়| সিহশের ধর্মগ্রপ্ধ 'মহাব'শে বণিত 
আছে যে, মৌধ সমা) অশোকের হচ্ছাগঞমে পবিত্র 
বোবিক্রমের চাবা পইযা মহেন্দ্র 9 স্ঘমিনা লিহলের 
উদ্দেশে এহ বন্দব হইতে যাগ করিযাছিলেনশ। প্রাচীন 
তায়াপপ যে একটি দেশ ও নগবা দুইয়েরই নাম ছিপ সে 
বিসয়ে মশেহ নাই। 

“কথানাপৎসাগবে দল্লিখিত মাছে যে, তামুলিপ্রিকা 
লগবী পুৰ সনুত্রের অধূপে অবস্থি 5 ছিশ। হেমচঙ্ছের রচিত 
“শতিথানা৮গ্ামাণাতে ঠাখবিপু অপরাপর নামের উল্লেখ 

আছে, যা] তামশিপ, দানলিপু, গাখলিপ্রি, তমালনী, 
বিফুগৃহ এপ শ্তশ্বপ। শাহা ব্য শীত গবকাগনেণ? গ্রন্থে 
(দথা যাষ তাম্াপপুব আপব এক শাম হিব পেনাকুল। 
ধ্বীটাধ ১ম শশহাকাতে ণঞ্জানী বিন 0005) এব 

২য শঠাধীয* গীক তৌপোটিক গান (1)001508 
এট শগরীবৰ চতেখ কবিমাটিহলল । চীনাদশী। গু 

“শুই চি ৮” ব প্বটি পানা হঠকে আশ যাথ ০৯, খাগাম ওয় 
শ গানীত শামটিগ্রের (শাল মহ) ক্োনন শুপাত পাত 
-োরণে দূত কেরন কাবপাছালন 25 * এবত গে 
[][, 1১১৩০) ভান করেন (বে এ দৌশবাখ 
শানাকি, এব বানদণণাবে দশিখ ডা রানৰ শো বাণ হকালে 

সম্পাধি* হ5।াছি || খাগিধ হম শশাধীত চীন পেশা 
পরিবাজকী (1 [হিমেল শাছলিপ বপরু হা * জাহাজাযাগে 
[হলে ডপন১ন হহযাচিলেন। খ্ষ্টা এম শশাবীতে 

শখ একজণ চৈপক পাপঙ্গাপক ৮ অলিও শাখালিগি হইলে 
খনুদপণে সঙ্গবতঃ হুদাধা থাপেব পবাকশ (শবিজঘ ) 
ম্মাঙ্ুখ যাহা করেন । খ্বাগাথ ৭ম শঠাবীতে বিখ্যাত 
সৈনিক পারবাজকা হটণ্নণ সা ঠাম্রপরে (তান মো- 
টি-া5) আগমন করেন । হার বলাঠযামী এই স্তপ্রসিদ্থ 
বন্দব-শগরী একটি স কার খাটিপ তীরবপা স্থানে অবস্থিত 
ছিল। চীশদ্ণো এক পুবোহিত ভামনিপে তিণ বসর 
কাল সংস্কৃত ধান করিগাছুরেশ। অতীতে তাম্রপিগ্ 
কেবনমার একটি সামুদ্রিক বনব হিসাবেই প্রসিদ্ধি শাভ 
করে নাই, স্থলপথেও এই নগরীর সঙ্গে একদ। মগধ ও 
উন্ধর ভাবের বিতিন্ন নগরী & জনপদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
স্থাপিত হইয়াছিল । অতীতে তাস্ত্রপিপে বৌদ্ধ ধর্ধের বিশেষ 
প্রসাব ঘটিগেও এই মহানগরীতে হিন্দু ধর্মেরও জনপ্রিয়তা 

৬৮৪ 



তমলুক 

ছিল। হিউএন্-ৎসাঙের আগমনকালে তামলিপ্ব বন্দর 
দেখ মন্দির ও বৌছ। মঠ ও ত্ুপের দাবা শোভিত ছিগ। 
প্রাচীন কালে ভায়পিপে জৈন ধমের ৭ প্রসার ঘটিয়াছিপ। 

গিশকুমাধচরি ভ' গ্রন্থে । খ্রাষ্টীয় ৬ষ্ঠ শঙাবী ) তাঅলিগে 
'যবন' শাধিকর্দেব আগমনের উপ্লেখ আছে। এহ প্রসঙ্গে 
উন্েখষোগা যে খ্রষ্টীৰ ১ম শতাবীতে পচিত গ্রীক সমু 
বিবরণীতে (0201)105 0£ 076 ১0৩৭8 56৭") 

গাঙ্গেষ মোহানায় অবস্থিত বাণিজাকেন্দ গাঙ্গে বন্দরের 
পরিচয পাওয়া যায়। খ্রী্ায ৮ম শহাবাতেও যে তাম- 
লিপের খ)াতি ভারতীয় বণিকসমাক্কে আকন্ণ করিয়াছে 
হাজাবিবাগ জেপাঘ 'অনস্থিত ছুধপানিতে উৎকীর্ণ একটি 
শিপালিপিতে নাহার প্রমাণ পাদ্যা যায়। টোডরমল্ল 
এই অঞ্চলকে সরকার জলেখবের অপ্কগত মহাপের অন্তু 
কবেন। 

মনকে এমন অস"খা প্ুন্থারপ্ত আবিঙ্কু ত হইবাছে 

যাহাদের ৬তহামিক মুলা অপাধারণ। এইট পুবাবপ্তগুলির 
মধো মৌস, শ্ঙ্গ “বর কুবাণ যুগের জীবনযার। ৪ নাগরিক 
স্ব «বর গ।ধট ৭ শান। পো আামাটিব “পক এ মুঠি, উত্তর 
ভার শীখ কযোজ্ঞশ কো শাশের অগ্ভরূপ মুখপাত্র এবং প্রাক- 
খরা কালের পানা খিচিএ মুন্মা থালি ও কপধেব নিদশন 
লিশেবভ বে উন্লেখগ্ গা | মুখশক গুলিতে বৌদ্ধ জাওক- 
মাল। ৪ পরাণ কাহনীর অন্থুপীন ভাব গ্র্নিলিত 
“হখাডে। সৌণশৈলাতে গপাণিও বিতিন মুন্সয় মৃতিগুপি 
£টীন হশ্সিনাপুব ( দ৪ব প্রাশ ), পালিপু ৫ (বিহার ), 
পুদবণা এব চন্্রকে তগড়ে (পশ্চিম বঙ্গ ) আবিষ্কৃত মৌধ- 
শৈলীর মপরাপর শু ধাষওন মুন্মন প্রতিমার সঙ্গে বুন্শীয়। 
ওমনুকে এমন পানা শ্রেণীর পোডামাটিব মুতি ও কৌপাল 
“বু শিদশণ পা এয়া গথাছে মেলি সম্ভবতঃ অত হবান্লার 

সঙ্গে হেলেনীয় ৪ রোম্ক জগতের বাণিজাক অখবা 

স"ম্বঠিগ £ সম্পকেধ পখিচয দেঘ। তমলুকের নিকটবতী 
তিপদাগ্রামে আবিদ্দত একট পোড়ামাটিব ফলকে এমন 
এক পিপি ক্ষোদ৩ আছে যাহা বিশিষ্ট প্রঠাশাধিকগশের 
ধারশায় গ্রীক লিপি । অন্চমাণ করা হয়, এই সংক্ষিপু 
পেখ-নিদশনে এক মঙ্জাত গ্রীক নাবিক তাহার নিরাপা 
সমু্যাএার গন্য পুবের বাতামকে ধন্থাবাদ জানাইয়াছেন। 

১৯৫৫ খ্রীষ্টাকে তাবতীষ গ্রঠতন্ বিভাগে পক্ষ 
হইতে এম. এন দেশপাণ্ডে কর্তক তমলুকে এক খননকাধ 
পখিচাপিত হইয়। এখানকার আবাদিক স্তর-বিন্যাস 
পর্যবেক্ষণ করিয়া নিম়গ্রত্ত বিভিন্থ যুগসমূহের পরিচয় 
পাওয়। যায় : প্রথম যুগ-_ নবাশ্মব কুঠার ও সামা দগ্ধ 
কোৌলাল। দ্বিতীয় যুগ-_ | খ্ীষটপুর্ব ৩য়-২য় শতাব্দী ) ছাচ- 

তমসা 

নিমিত তাম্বমু্া, উত্তর দেশায রুষোজ্জল কৌনাপের অন্তব্প 
মুখপাএ এবং মনোরম শৈলীন্েে নিশি মুনষ পুললিকা। 
তীয় যুগ ( আনমানিক খ্রাঈটাথ ১ম ২য় শতাব্দী ) এহ 
খয়কার কেন্খশুখা বলঙাকার বেধাশুক্ একশেণার অসখা 

মুখপাত্র রোমক জগতবে সঙ্গে বপিজাক সম্পর্কের সাক্ষা 
বহণ করে। এহ থুগের ভুষ্থরে হগকাণগি 5 ধাপসুঞধ, 
পুদরিণা, নাধানো কপ হশাদিও দেখা যায়ু। চচর্থ যুগ 
(খ্রীষ্টাৎ ৩য় এব” ৪র্থ শতাব্দী ) - থহ সথযে নিমি 2 ববাণ 
৪ গ্রপূচগের শৈপাজ্ঞাপক সৌন্দয ৪ শাবণাযম পোডামাটিব 
মুতি। তম্মপ্দো একটি শগর নারীমূতিৰ অপুব স্বপর শিঙগা শ 
একাশ্তাবে উল্েখধোগা | এখানে আবিদত পাশ এ সেন 
ঘুগের নানা ভাক্কয নিঃসশরে আদ ৪ অব্য যুগের শিল্প ও 
সস্কৃতিবসাক্ষা দেখ। 

তমলুকের সবোন্চ এ্হাসিক উস্থণ নির্ধাবি হয় 
প্রা খওমান কালে) যে সমযে স্থাণীয পার্বণ 2 লব্ণ- 

ব্যবসাষীদের পোড়া ইটের বিতিন্ন হম] 8 শিমিত হঘ। 
তমলুকের ঠাচানহম হাঁন্ঠাস এথখননদ আনেকশে 

অজ্ঞা্। এখানে মাবিক্ষত বিভিন্ন কৌলাশ এক নিক্মৃত 
তাম্রাশুঘুণীয় ভাতার নিদশন হছতে পারে, যাহা ম্পষ্ট 
পরি5য আরও উত্তরে অজয উপতাকাগ পাঠুবাজার [বিচ 
পাওয়া গিখাছে। 'নমলুককপ এহ শ্রাচানতর স শ্বাতি 
প্রক মৌর্কাশীন উন্নত জীবনযাঞ্জাবও পাচাবক হইতে 
পারে। 

দ্র বৃঙুর হামশিপে প্রত্রত বিক  অগসঙ্গান? ঠবাণেব 
্বপি, অগ্ুম বর্ম, সপূম ও অইুম সথ)া) ১৩৩২ ব্পাঙ্গ, 

1), 0 ১০17, 50718 115569180৫1 48512015০01 11৫ 

11150 11075013671 0510805, 1913, 19, 0 

102১ ত্ে0009, ১0000 চিএ থানা 1000নাগ 

1২৮০1০17০০৩ 61 [12871110055 00150015 16015), 

00০001১০1, 1055, 4৬017040764, থাণাবো। 

4101796010৫) 54 60160) 6৬ 1)৩]111 1955, 0, 

0,17১ 311)10,12411১ 1611 00114510118 171 41110, 

০91.0110), 19395 11000 15 ৬৬৭০০১৭0917 81171 

(-11101105 114021$ 1 11014, ৩৬ 1)51]1)1, 1991, 

৩, 7 ১০৭৬৬ ৪০,120 ১5611208601 3700, 

(০410000, 1962 

পবনন্দ দ1শগুথ% 

তমসা ভারতে তমস বা তম! নামে ৩ট নদী আছে। 
ইহাদের মধ্যে একটি মধা প্ুদেশের মাইহশরর পাতা 

অঞ্চলে উত্পন্ন হইয়া! রেওযার মধা দিয়া প্রবাহ হইয়া 
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তমুরা 
এলাহাবাদেব ২৮ কিলোমিটার (১৮ মাইল) দক্ষিণে 
গঙ্গা পডিকেছে | অপব একটি তমসা নদশ ডন প্রদেশের 
ফৈনাবা? জেলার পশ্চিম দিক হইছে নাহির হহযা ঘর্দবা 
ও গোমতী নার মধাবতী অঞ্চল দিষা প্রবাহিত হইযা 
বাপিয। দেপায় গঙ্গায় পড়িযাছে | উত্তরণ প্রদেশে যনুনার 

পশ্চিমে বশবপুঞ্চ শঙ্গের নিকট হইত আব একটি তমসা 
নদী এ অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইখা যমুনানে আসিয়া 
মিশিধাছে। কথিত আছে তমা নদীর তীরে মহাকবি 
বালীকি উহার রামাযণ মহাকাবা ৰচনা কবেন। তিনটি 
তমসার মধ্যে কোন্টি বামাধণ বণিত নদী সে বিষয়ে 
মতভেদ মাছে। 

সৌম|।নন্? চাটাপাধায় 

তমুরা, ভান্বুরা 'মথবা চলিত শাষায তানপুরা। ইহ] 
হম্বুখ বীণা, ভৃথ্ষপ পামক গর্ব হহাব সর্বগুথম নিগ্নাতা, 

এভকপ কি বান্তঠি আছে। ইহার খোল অলাবু শিমি ত 
এব, ট্টপত্জিভাগ কাপা ব শদগ্ড হাব প্রপ্ত 5 এবং খোলে 

মধা ভাগেব সহিন ৪গাছ তাৰ সন্প্র--২ গাছি 

লৌহ ও অপর ১গাছি পিন্তুশনিমিত । হহাকে টণকাৰ 
বা তত যন্ব খলে। অন্ুুশি দাবা একনে ৪গাঙি তার 
বাজাহপে যে স্বর নিগত হয় উস্চাঙ্গ ফর পঙ্গততিব গানে 
তাহা মহযোগ অপরিহ্বাধধ। একতানেব সহিত ৭ তাখুব। 
বাবহত হয । 

প্রযুং শিব 

তরজা পাণ্লাঘ 'তরজ। শব্দটি ছুইটি নর্ে প্রচপিন। 
চৈ৬গভাগবত এবং চে *ভ্যচরি ত মুতে “তবলা? প্রহেলিকা- 
মঘ অধাঞ্ বিষয়ক বচন। অর্থে বাবধিত - শাঘা হজ 

পড়ে প্রত অকুণ নয়নে । হাসিখা দশা অঙ্গ চেন 
স কর্মণে ।” ( চৈঙগ্াভাগবত, মধ্যথ গু, ৩পাপ/চ্ছেদ ) এব, 
চৈতন্বচরি-ামুতে আছেন "আচাশ গোমাণি প্রগুকে 
কে ঠারেঠোরে । আচার্য তর্টা পড়ে কেহ বুঝিতে গা 
পারে ॥ ।মধাশীগা, ১৬ পরিচ্ছেদ) , বিশেষ": এই গন্থের 
অগ্যলীপা ১৯ পরিচ্ছেদেণ প্রাশিক অর্থে তর্জার 
বিস্তৃহ উল্লেখ আছে। উন্লিখিত অর্থে তবজা শব্ধটণ 
উদ্ভব নির্ণধ করা ভংলাধা। মধ্যযুগে আনম। ও তর্মা এত 
ছুইপ্রকাণ প্রবন্ধণাতের পরিঠয পাহ। বৃপ্দাবনদাসে 
আর্ধা জার গ্রযোগ হইতে মলে হয়) চধ] শব্খটির তর্জা 

পরিশ* হণ্চণা অলন্থৰ নষ। হাতে ঘর্যগত নংগতি 
রক্ষিত হয়। 

তরজার পরবতী অর্থ সপীহ-সংগ্রাম । তরজার ল্ডাই 

তরগ গতিবিদ্ঠ' 

নায়ে পরিচিত সংগীত সংগ্রাম ১৯শ শঙাবীতে নিম শ্রেণীর 
মুনলমাল সম্প্রধাবের মধো চলশিও ছিল। একদল গানে 
প্রশ্ন কবে, অপর দল গান গাঠিযা তাহার উত্তর দেয়। 

তবে উন্নর-প্রত্ান্তবমূপক কবিগানেব সহিত ইহার বিষ ও 
বিশ্তাসে কোন ৭ মিন নাই | বজায় প্রশ্থানতঃ বাঞ্তিগত 

বা সামখিক বিষয় অবধশন্বন করিয়া আঞ্মণাম্মক উপস্থিত- 
মত সগী* রচিত হতত। হিন্দু ৩রজাকারেরা ইহাতে 
পৌবাণিক প্রসঙ্গে অবতারণা করে । 

“তখজ।' শব্খটি আবখবী 'ত্ববজ হহতে মাশিযাছে 
বলিযা কেহ কেহ মঞ্সম।ন কবিষাছেন। মুসলমান সম্প্রদায় 
ইহার প্রচশন এখ হাসেন খা নামক জনক এমশমান 
এহ ভবঙ্গাগানের উদ্ভাবক বালথা প্রুশাদ্ছ থাকা সম্ভবতঃ 
এইকপ খুাৎপন্তি অগ্রমি * হইযাছে। 

বৈষ্ণপ সাহিঠো প্রচশি* £তজাবা সহিন্ধ পরব 
“৩বজা' শবে যোগ কঙথানি *াহ1] জোর করিখা বলা 
কঠিন । 

চবজাষ ০চোপই গ্রধান য্। 

পদ তিনকঝডি শিশ্বাম। গাঞ্ণেশ বুই২ ক্রুজ'ত পড়াই, 
মদনমোহন কুমার, িধাচনবিনিশ্চযা। বাবা সাভিশ্োর 

'গাপোচনা, কিবা তা) ১০৭৩ বঙ্গাদ। 
“নু 1ম ৮4 

তরণীসেন সবখাব গতদাত বিশীষাপব গন। ব শীকিত 
বামাণে এছ রিম শাভ) হ৮1 ৫টিবাসে? মাশিক গা 

পাবটাএক | “বধ "সেনের পরে বৈণর পার তা ত। 
ধাযচন্ছের হান্তে মুঠ হন 1 স্গপ্তাপি স্নিশিিত এ দু 
বিশ্বাসে তব ॥শেন বাতের আদেশে বান শক্মণেব বিরঙ্ছে 
খুদে অব শীণ হন। মুগক্ষেতে বামভক ঠরণাসেন নানা ভাবে 

বাখচশেনু গ্রনি করেন ১ তাহার গাবে বণে ৪ গশাকাষ 
প্রামনাম লিখিত হিল বিপক্ষের বাণপমুহ বাবস্তেধ ষঠিত 
প্রিহত কবিথ| তপণাসেন পক্মণকে তপার্তিহ কবেন। 
বিষণ পু এপ ম্বশপ্রা।পঙামনাঘ পরিচখ গোগণন রাখিথা 
একমাত ব্রা পযোগে তপ্ণাসেনেব মুত্র খটিবে ইহা 
পামচন্কে জানান । রামচন্দ্র বধন্ধান্ের দ্বারা তবখাশেশকে 

বধ করেন। খলীম মাতৃঙাঞ্জ, গপুব বীরহ্, [নিভীক 
আন্মোখসগ এ এন্বাগ্পঞ্জানণ তরণীসেনের চরিত্রকে 

অহিখান্ি ও করিয়াছে । 

দ্র কৃত্তিবাপী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড। 
যুখিক। থোষ 

তরল গতিবিষ্ভ! 'তএল বলবিষ্ভা জর 
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তরল বলবিষ্থযা 

তরল বলবিষ্ভা যে বিজ্ঞানে তরলের পর বলের ক্রিযা- 
সম্বন্ধে আপোচন। কথা হয ভাহাকে রণ বপবিগ্ঠা বলা 
হয। এই শাখ্ব ছুত ভাগে বিভক্ত ১ তরপ স্থিতিবিদ্যা এ 
তণন গতিনিগ্ঠা। পপ পদার্থ স্থিহাপদ্থায থাকিলে যে 

সমস্ত সমশ্যাণ উদ্দণ হখ তাহার সম্বন্ধে মালোচনা তরল 

শ্বিতিবিগার বিষয়বর্ধ ১ পক্ষাপ্তবে তরল গতিবিদ্ঠায়, রুপের 
গতিসন্বধ্ধীথ সমস্যার আলোচনা করা হয় । 

'তবপ স্থিত শ্বিছ্াাব কথেকটি সব আখিমেদেস ( খ্বীষ্টপৃ 
২৮৭-২১২) কৃঠঙক শি্পিত হঘ, তন্মধ্যে সবাপেক্ষা 
গ্রলিদ্ধ শ্টি এহনপ: “কোনও বন্ধকে তরল পদার্থে 
সম্পূণ বা আ শিক তাবে নিমল্গিত করিলে, আপা “দিতে 
তাহার শাব্বে হাস হয়, এহ হাসের পবিমাণ বস্তুটি ক$ক 

মপপাবিত জলে “জনের সমান | এই সব সাহায্যে 

কোনও 'অলম বন্ধ মারানন, কঠিন বা ৩রল পদার্থের 
আপেশিক প্রকত। মগণবা কোন৭ স কব ধাওপ বিশিন্ন 
উপাধান ৭ আহাদের মাপেক্ষিক গুকত্ব জানা থাকিপে 
তাহ'দেণ দিআএশে। আবমাণ ও ।নণধ কণা যায়। 

আাথিমেদেসের পরবে সঙগবাতঃ ভিডিনাস ই (5155100৭, 

১৮৫ খী) শ্্ল্থ্ি $বিগ্ার উপব তাৰিক প্রবন্ধ প্রকাশ 
কবেল এই প্রপন্জে তিন, কোন পাছে ৩বল পদার্থ 
বাখিনে শাহাব দন্ত পাদের তলদেশে ও পাশদেশে গথুও 

চর পাপযাণ শারণেব পান শঙ্থন্ধ বলেন । তীহার 

এ অগসঙ্জানের গশশ্তি হহল বর্তমান কাশেখ বাধ ৪ 

লিক্গেচ ভশ্যাধি। 
গ্যাশাপ৭ (১৬১২ শ্রী) টদস্থিঠিক ১৪ ওসমান 

বস্তুর শাম্যাবস্থাধ শওসপ্বন্দে ম।লোচনা কবেশ। বাস্তবিক 

পর্গে াখিষেধেসের সুত্রে সাহাযে| এই দুহ]ট বিষ্যকেই 
পাখা করা যাষয। হাব অনকাশ পরেই টরিচেশি 
(70011100111, ১৬০৮-৪৭ শ্রী) কোন? ভিদ্র হইতে 
ধহির্গামা বল জেটেখ (161) বেগ স্বঞ্চ অণ্সপ্ধান কগেন। 

পাস্কাপ (1355091, ১৮১৩ ৬২খ্রী) তথ্ল কতক 

চাপসঞ্চাণনসশ্বন্বীণ মে বিখাত কন শিবু করবেন তাহা 

এইরূপ : “কোনও বঙ্গ পাবে অবস্থিত তরলের উপর চাপ 

গিলে পেই চাপ সমভাবে সবদিক্ষে সঞ্চালিত হয় এব" 
পাত্রের গারে লম্বতাবে ক্রিয়া করে ।” ত্রামাহ্ (03191791)) 
নামক একজন ইণবেজ প্রযুভিবিদ্যাবিশাবদ পাসকালের 

স্ববের ব্যাবহাবিক প্রযঘোগ দার] 'হাহউুপিক প্রেস নামক 
যন্ব উদ্ভাবন কেন (১৭৯৬ শ্রী)। তাহাব পবে নিউ- 
ম]াটিক কন্ট্বোপ, ম্রুজিণ। পিভেটিং ইতাদি ব্যাপারে 
এই শ্রজ্রের আব৭ নানাবিধ প্রধোগ হইয়াছে। 

দাপাবেয়র (4 £৯1500010, ১৭১৭-৮৩ শ্রী) ক্ট 

হরুল ব্লবিগ্ঠ। 

(প্যাধাডক্স) ও প্রবহমান "নলের ক্ষেবে চাহার নামীয় 
অনবচ্ছেদ-সমীকবণেপ গঙ্াবনা কবেন। 

অনবচ্ছেদ সমীববণ এইভাবে লেখা হাতে পারে 2 

কোন গতিশীল তুলেন যে কোন হ্রিম শ্লামেন্টে 
জন্য 

()১-৪৬-্ফ্বক 

এখানে (0 এক সময়ে প্রবাহি ৩ হবলের পরিমাণ, 

৭- ৩পলের প্রস্থচ্ছেদ ( গতিমুখেক পহ্থ ভাবে ), 
৬. ৩রলের গতি। 

এপ গাঙলিছ্যাব নেনে দানিদেল বে্ায (10990101 
[3০00701]1, ১৭০০ ৮২ খ্রা)এর অবদান অবি্ষে 
প্রণিধানযোগ্য । 'ভাহার উপপাগ্যের সীঠিত সজ্জা শিশ্ন 
পিখিও ভাবে দেওয়া যাইত পারে, 

স্থপ্রতিষ্ঠঙাবে প্রবহমান তরলেব ক্ষেত্রে 

রঃ 1৮011) -ধবক, 

এই মী করণে [9 এ [1 € হইত *ছে যথাক্রমে চাপ, 
গতি, ঘনত্ব, কোনও শিধারি 5 তল হতে তরলের মধ্যন্থি 
বিন্দু উদ্চনা এবং অভিকধজনিত ত্বরণ । এই উপপাছাটি 
শরণ গহিবিগ্ভার শ্রেত্রেবরপণ পবিষাশে ব্বভহু হয়। ইহার 
সাহাযো তখশের গাত এ প্রবাহ মাপিবার যক্ক, যথা ভেঞুরি- 
মিশর ইত্যাদ্িণ কাধপ্রণাপী বুঝিবাব বিধা হইযাছে। 

গাণিতিক তরল বপাবদ্াৰ ক্ষেত্রে অধলাব ( 015, 
১৭০৭-৮৩ শ্রী) লাগ্রা্ন ([,98191786) ১৭৩৬-১৮১৩ শ্রী) 

এস" »স্টাক্স (১৮১৯-১৯০৩ খ্রা) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের 
মব্দা' সাবিশেৰ উল্লেখযোগা | প্রকৃতপক্ষে স্টোক্সকেই 
আহুনিক "রশ বলাবগ্যার জনক বলা হয়। 

আবওহীন ও আবণ্যুক্ত গ্রবাহ ণব, কান ও প্রবাহের 
প্রথমোন্ধ শ্রেণা হইতে দ্বিতীয শানে বপান্থর সন্বদ্ধে 

পথম আলোকদাত করেন বেলো (১৮৭২ ১৯১২ )। 
“বল বলবিগ্ভার বাভন্ন প্রকার পরীল্চা নিরীক্ষা এবং 

'আা।ত্বক জ্ঞানের সাহাযো আল জেট গ্রপাল্শন সম্ভব 
€£ 'ছে। শু] তাহাই নহেঃ চাব্বাহন নামক য্ছের 

সাহাযো অ* অঙ্গ বায়ে তলের অস্থনিহিত স্ৈতিক ও 
গতীষ শঞ্জিকে বিছাতে কাপান্তরি « কবা সম্ভব হইধাছে। 

দূ 4৯ [নে (910,017, 11১0০016110 014 [05 /41)1১116৫- 

110175,1,018007, 1947 ১1, ৬1. 011011-1100170100), 

715506601 1190104)741115, ৩৬ ৬91 1955 ; 

£, [নু 1০৬10৮ 139410161655 0104 1514 ১1601500105 

[.07901), 19০93. 

হুধেন প্রসাদ বনু 
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তরাই 

তরাই হিমালয় পনতের সা্দেশে অবস্থিত ভাবব 
অঞ্ঃসর দর্গিনে ৭ গাঙ্গেষ সমমঙলের উন্তুধে সংকীর্ণ 
সমান্মবাল বনভূঁমকে *বাই শনাহয। ইহা যমুনা নদীব 
পূব হইতে আপামর গোযালপাডা জেলা পয্ণ্ক পিস ত। 
পালা ৪ মাসামের হবাই 'অশটিব পাম »বাপ বা ছুযার 
( "ডষাা ড্র )। 

ওরাই প্রা সমতপ। তরাই "অঞ্চলের মধধা দিয়া 
প্রবাহিত উাল্রথযোগ্য নদীগপিব বো গপক, কোশা, 
তিস্তা প্রতি প্রধান | »রাই এব পবাঞ্চতপণব অবিকাশ 
স্বানে বাৎসরিক এদঈিপাছ ২৫৭০ মিপিমগাখপ্র (১০০ 
ইঞ্চি ) আধক। পশ্চিম দিকে বুট্টপা” পেশ কাত কম। 
সমগ্র এলাকা গতাগ্ধ আদ ও মাশেরিয়াব গাবশাদহত 
অস্বাস্থাকক। 

পাই এব ধনডুমিতও শালই প্রশান রুক্ষ, ইহ] ছাড] 
মিশ্রবুন্দ ৭ অপে্গারুত চষঃ অতশে পণমোচী বৃক্ষের বনভূমি 
দেখা যার | অবশোব *ধো মপো দা তণ, শব্বণ “ বাশ 

ঝাডে পুশ বিস্তীণ অঞ্ল ন্ববন্থিত। *রাই এব হক্কণে 
হপ্দী, বাঘ, হবিণ প্রভনি জগ্ধ দেখিতে পাওয়া যামূ। 
এখানে কয়েকটি স'রক্ষিত বন 5 বিশিষ্ট ব্য পর 
সণক্ষণাগর আছে, যেদন কববট ন্যাশা পার্ক ৪ 
জলদাপা 5 পঙ্গণশণাগা | 

বন$মি হইত সবকারবের প্রগর বান্ম্ব আদাম হয) 

কাব্য শীত শানা প্রকার বনজ সম্পদ ৭ আহবণ করা হয়। 
উন্মু্* এনাকাধ রুধিহ গ্রপান ৯পক্দীবিকা। ঘাস প শরের' 
জগ কাটিথা সাধক পালে ধান, পা ৭ ঠামাকেব চাষ 

হইতেছে । পাহাডেবাখশে চা ৪ কলের বাগতা বিশ্ষে 
উদ্পখযোগা | বনণ * ক্লান্জ বাচাখাশের উপপ্ নিভপ্শান 
কিছু শিন ও মঞ্চ-টিত৩ত আছে। 

এ অঞ্চলে নোকখসটিত খব কম । ভবে উল্ুর গদেশে 

ও চা বাগান অক শোকবসাতি প্রতি বগ ঠিশোমিগাবে 
১১০ জনের « আবক। 

সাহ।বাণপব, পশীভী। খেবী,মধিঙাবী, জলপাইগুড়ি 
প্রভৃতি *হব এই 'ঞ্চলের গসিদ্ধ বাণিঙগাকেন্দু। 

দ্র) ১য়] 48504,1156017005 1962, 0 7. 

9৮06, 1145 0 0114 1১0175607,1501010175 1991, 

পণবৃমার চণসগ 

তর।ন। িলানা দু 

তরুণ।ন্থি কার্টিনেজ। দেঠের সংযোজক (কানেকটিভ) 
টিস্ুবিশেষ | ইহা ঈষদচ্ছ, শ্বেশাত,) স্থিন্প্াপক শ্বথচ 
দৃঢ, সে্জগ্ত তকণান্থিব দ্বারা গঠিত মঙ্গগুপি একদিকে 

তরু দত 

দুচ এবং অপর দিকে স্থিতিস্থাপক ও ঘাতমহ। তরুণাস্থির 
কোষগলি ২-৪টি করিযা একত্রে থাকে ,) কোষের চারি 
পার্খে থাক প্রোটিণ-প্রধান জমি (মাট্রিকস)। তরণা্ছি 
প্রধানত: ঠিন প্রকার - প্রথম গ্রকাবে কোবগুপির ৮তু- 
্পার্থেব জমিটি তঙ্খবিহীন) খ্িতীয় প্রকারে জমিতে 
কোলাজেনঘটিত দর শ্বেত তদ্ধ এব তৃতীম প্রকাবে জমিতে 
ইলান্টিনঘটিত দ্থিতিষ্কাপক পীত তন্ধ বঙমান। তন্ব- 
বিহীন তঞ্ণান্থি পাসিকা, পঞ্চব, শ্বাসনাশী, ফ্লোমশাখ।, 
স্বনযন্ত্, দীর্ঘ অস্থিণ প্রান্ত গভতি অঙ্গে) শ্বেত তন্কগ্রধান 

তরুণান্থি জানসন্ষি, মেক্দণ্ডের সদ্ধি প্রতি খ্বানে এবং 
পীন তন্থপ্রধান ৩ঞ্চণান্থি কানের পাঠা, মধাক ভউন্টে- 
কিযান নাপা প্রভৃতি অঙ্গে থাকে। 

আণে পীঘ আপ্িএলি গঠনের মমথ প্রথমে শবিষ্যুৎ 
স্থির স্থানে হক্ণাস্থ গডিযা ওঠে, ণহ নকণাস্থর জমিতে 

ক্য।শাঁপবাম ৪ কসণখান -ঘটি৩ লবণের অবঙ্গেপ 
(ডিপোদিশন ) ঘটে এবং ধশম "শকণাস্থিটি মান্তিতে 
বপান্তারও তয়। জন্মের পরেন দাদ মান্ধণ প্রাে *বপান্ি 

হহত5 ঞমাগতও মাস্ক উৎপন্ন হণ্নাব মার দৈঘা বু 

পাধ। 

(পে 1৩৮৯ 

তরু দত্ত (১৮৫৬ ৭৭গ্রা) পিগার পাশ গোবিশ9গ 
দল্গ। ১৮৫৬ গ্রী্ানের ও মা» |প গার বাববাগানের (১২ 

মানিক “না 2১) বাধস্থানে ৩৫ দলের নন্ম হঞ্স। দও 
পশের সকপেঠ কন গযাশিশ ক্ষোখ্যারাস্ * কাহন। চা এ 
১৮৬০ আ্রগান্দে হাব গ্রহণ করেন | ১০৭০ খ্বীষ্টাৰে 

৩।শ ফান্সে বান এ্রবা পাপের একটি পাধিকনাতে এ পরে 
কেম্ধিজে শিক্ষা গ্রহণ করেন ১৮৭৭ খ্রাান্ধের ৩০ 
মাগঞ্ যন্্ম। বোগে তাহার মতা ইয়। হাহাৰ 100 

1391124৩424 15686114501 111/0947 (১৮০২ শ্রী) 

শামক হ রেক্সী কাবাগ্রন্থ ভাবতে হ'রেলী ভাষায় পেখ। 
কবিঠাব হাঙহাসে নুতন খুগের গ্রবতক | 4 37647 
03162776271 11810চ 06145 (১৮৭৬ শ্বা) নামক 

গ্রন্থে *ক দ্ধ মুন ধরাপী হহতে কিছু কবিভার ই“বেজী 
তর্জম। প্রকাশ করেন। ভীাহাব 71070 নামক উপন্ত।সটি 
“বেঙ্গপ মাগার্ছিনে' ১৮৭৮ খ্রীঞ্গান্ধে প্রকাশত হহযাছনল। 
ওর দূত -প্রণাঠ ফরাপা উপণ্যাপ 1670117012৫ 114906- 

170156112 ৫, 4815 পারি হইতে ১৮৭৯ আ্রাগাকে 

গ্রকাশত হয়। 

দ্র রাগকুমার মুখোপাধ্যায় কবি তরু দক, কপিকাত।, 
১৯৫৯১ 179111311095, 1516 2170 16669 ০1 1 01 
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তপন 

19400 00010, 1921] 5 01761070108 এন, 

"112 ৬/11105৭ 06101010006, 17001011 116910606, 

৬0]. 150,170, 2, £৯1১011-01006, 1969. 

বাভধুমাব মুথপাখায 

তর্পণ জলের ছার কৃ পিতৃপুরধ ও দেবতাদের তৃপ্রি- 
বিধাধক অগষ্ঠান। ইহা পিতৃহ্ীণ গৃহস্থের প্রতি পিন 
অবশ্যকতয পঞ্চ মহাযজের অগ্তম | ইহার পাম পিত- 
যজ্জ। এহ '্ন্রষ্টানে ব্রঙ্গা বিষুঃ কদর প্রঠতি দেখনা, 
সনক্-সনন্দ প্রভীত বিশিষ্ট পুকুষ, মরীচি প্রভৃতি সপ 
ঝষি, চতুর্দশ যম, পিতামহাদি দ্বাদশ পুবপুবধ ( পিহা, 
পিতামহ, প্রপিলামই, মাশামহ) পরমা ামহ) বুদ্ধ £্মাতামহ, 
মা ঠা, পি ঠামী, প্রপি শমহী,মা গামহী, প্রমা শামহী, বুদ- 
প্রমাভামহী ) এ নিউখনেব চদেশে দুভ হাতেখ "অঞ্জলি বা 
কোশাকুশি শরিমা জল দিতে হয । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
তিলঙপশ বা টিপমিশ্রিত জলের ছারা অর্পণ প্রশস্ত | 
অপর পক্ষে শাব্দাযা ছুগাপুজাব অব্যবহিত পৃৰ 
পঙ্গের ) প্রতিধিন, বিশেষ ক।খঘা মহালথা অমাবশ্তাষ, 

তিণন্পশি বভ পচাশ*।  ভী্ষা্ুমীতে (মাধ মাসেব শুরু 
অষ্টমী ) জাত্বরশপিবিশেনে প্রত্েক গুহস্থের অপুঘ্ধক 
জীক্ষেণ “পণ করিবার বিধান আছে । তাস্থিক উপ।সনায 
প্রতি দেবতার হওগ্ক তপণের বাবস্থা আছে। 

দ বথুনন্দনেব আঠিকতত্ব। 

চিগ্তাভবণ চএ্বঙাঁ 

ভল্ত্তয়। ০লেভ নিকোলায়েনভিচ (১৮১৮ ১৯১৭খ্বী) 

আবুনিক যুগেব শেষ ইঈপঙগাসিক » ইনি নাক, ছোট- 
গর এব মাগ্স্দীবনী৪ লিখিযাছেশ। তল্কথের বচনাও 
সথ্যা শএ।বিক) পূর্থবীতে এও অশ্রিকষাখ্যক অক্ষর 

আর কেহহ শিখিষা যান নাই। 

কাশখাব তপা প্রদেশের ইবাস্নাইষা পোলাইয়ানা4 
এক মন্বান্ত ভূম্বামী বশে ১৮২৮ শীহ্বান্ের ৯ সেপ্টেম্বর 

তণ্স্তষের জম । তিনি পরিবারের চতুর্থ ষন্তান। প্রণমে 
গৃহে, পরে কাজান বিশ্ববিদ্যাশয়ে তিনি শিক্ষালাভ কবেন। 
কিন্ধ বিশ্ববিগ্ভালমের শিক্ষা তাহার সমাপু ইন নাই। 
ফরাসী মনীষী শোর চিন্তাধারার প্রভাবে প্রচলিত শিক্ষা- 
ধারার প্রতি তিনি আহ্বা হারাহয়। কেলেন এবং স্ব 
শিক্ষান্গ বিশ্বাধী হন। ইতাপই ফশে তাহার লীবনের ও 
চিন্তার গঠি পরিবঠিত হইয়া যায়। বিপাপী ও আস্থর- 
চিণ্ত তল্ম্তধ দক্ষিণ কুশিধার ককেশান অঞ্চলে কিছু কাপ 
ভ্রমণ করিয়া আমিবার পর ১৮৫২ খ্রীষ্টাকে কশ সৈগ্- 

ভা ৩1৮৭ 

তল্স্তয়, লোভ নিকোপায়েভিচ 

বাহিনী যোগদান কবেন। দৈনিক জীবনের 'অবসরু- 
মুক্কতগুপি কাটাঈখাব জগত ঠিশি প্রথমে সাহিকা-সাধনা 
আধন্ভ করেন এব” এ বহসবেই উহার আম্মজীবনী- 
মূলক রচনার প্রথম খণ্ড “শৈশব (19259 ) প্রকাশিত 
হলে কশ সাহিখো তাহান খাও প্রতিষ্ঠিত হয়। 
অসমাপু উপগ্ভাম “কসাক' ([695012/) প্রকাশিত হয় 
১৮৬২ শ্রীষ্টাব্ষে এব" ইহারু পরেই রচিত হঘ তাহার মহত্তম 
উপন্যাস 'ঘুদ্ধ ৪ শান্তি' ( ৬০১7৫ ॥ 747) ১৮৬২ ৬৯ শ্রী )। 
শতাধিক চবির অবসস্কনে রচি 5 "যুদ্ধ ৪ শান্তি 'অধিকা'শ 

সমাশো৯কেবর মণ্তে আজ পধস্থ বিশ্বের শ্রেদ উপন্যাদ | 
১৮৫৪ ৫৬খ্রীষ্টাব্ডে ক্রিমিয়ার যুন্ধে সৈশিকজপে যে অভিজ্ঞতা 
তল্স্তধ পাভ করিয়াছিলেন, তাহ! এই উপন্তামের টিন্তি। 
ফরাপী সমাট নাপোলেশ বর কুশিয়া আক্রমণের পট- 
ছুমিকায ক্শ দেশ ও জাণকে ঘুদ্ধ ও শাস্তি” এক 
মহাকাবাক গৌরবে সমুত্তীর্ণ করিয়া দিযাছে। 

ইহার পর হইতেই তল্স্তমের লেখনী অব্যাহত গতিতে 
চলিতে থাকে । ১৮৭৫ শ্রীষ্টাবে নাহাব দ্বিতীয় মহাগ্রন্থ ও 

অন্যতম বিখখাত উপন্যাল “মনা কাবেনিনা (4৮21৫ 

71217170 ) আত্মপ্রকাশ করে। অভিজাত-সমাজের 

চি্ণ নৈপুণ্যে এব নায়িকা আনার সকরু'ণ অস্থপ্ধন্দে 
ণট উপন্বাল 'তল্স্যেব জীবনদৃষ্টি ৪ বান্তবতাবোধকে 
অমামান্তভাবে ডদ্ভাপিত করিয়াছে । বুদ স্বামীকে 
আনা ভাপখানতে পাবে নাই-- প্রেমিক শ্রনস্কি ভাহাকে 
বঞ্চনা করিপ, সপ্তানের প্রি কোনও দাবি ঠাহার রহিল 

লা ঘরে এব বাহিরে সবন্োভাবে বিপ্ত হ্হযা চলপ্ক 
ট্রেনে নীচে আনাধ আত্মহতা। যে ছুঃমহ ট্র্যাজেডি 
রচনা কবিষাছে, "তাহার তুলনা নাই । ভাহার অগ্ান্ত 
উন্বেখযোগা গ্রন্থ 'ভভানা ইলিচার মুভ ( $লালাঠে 10012 
111১574, ১৮৮৬ শ্রী), প্রিভু ও অমিক (101950017 

1৫100707 ১৮১৫ ও), পুনক্ষাথানা (০9517652170, ১৮৭৯৯ 

শ্রী) এব ককেশাধ অঞ্চলের আিজ্ঞাসম্তভব “হ।জী ঘুরাদ? 
(11607 ১৬075, ১৯০১ শী )। 

ইহাদের মধ্যে 'পুনকথান? (ইতবেজীতে 16৭61760001 
নামে পরিশি৩ ) উপগ্গাসটি নানা দিক হইতে বহুখ্যাত 
এখং খহুলশাবে আপোচিত। কাতৃম। মাসলোভা-নামী 
জনৈকা পতিতা নারীকে উদ্ধার করিবার জন্য 'অন্থতপু 

দিমিবির সাধনা এব, চডান্ত গ্লানি হইতেও জীবনেব নব- 
'অভুাদযের বাণী এই উপগ্ঠ'সে উদ্চঘাষিত হইযাছে। কিন্তু 
মধিকাংশ সমালোচক মনে কবেন, বন্তুশোর গুরুভাৰে 

পুনকথথান' শিল্পষপে সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারে নাই। 
কিন্ধ তথাপি ইহার মধ্যে মহত্বম মানবতার ষে বাণী-- 
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তব 

তল্স্তয়ের যে আদর্শ ৪ বিশ্বাস প্রকটি- হইয|ছে, তাহাই 
ইহাকে ম্মরণীয করিয়া রাখিবে। ভপ্চি, সশা ও কপাণের 
ভ্বারা উদ/বাধিত কযেকটি অণভামাধারণ ছোটগল্প ৪ 
তল্স্তয সকালে পাণকের জগ্য বাখিখা গিষাছেন। 

“যুদ্ধ ও শান্তি? হহতেহ তল্স্তযের সাহিতো কিছু গ্চাব- 
ধমিতা আমিযা গিয়াছে, যপে হাহাবা "বশত শিল্প? 

বিশ্বাপী, তাহারা তাহার সম্পকে কিঞ্চিং বিকপত। পোষণ 
করিয়া থাকেন। কিন্ত ওল্ন্তয় মান “মনদবের সাধলাকেই 
পরমার্থ বলিয়া! মনে কবেন নাই, মানব কল্যাণকেহ জাহাব 
ব্রত বাপযা বরণ করিযাছিলেশ। প্রথম জীবনের তোমা তপ্- 
স্তয় উত্তৰ জীবনে মবত্াগী হহযাছেন, দরিদ্র রধপেধ মত 

অশন বসন গ্রহণ কবিযাছেন, স্বদেশের কোট কোটি বঞ্চিত 
মানবের আত্মজন হুইযাছেন, যথাসধদ বিভবণ করিণ] 
দিষাছেন। 'পবিত্র হও "মু হও 'অহিশ হও) শব 
হিতকামী হও" - এই মুপমন্ত্রগুলিকে মা প্রগাণই নখ, 
জীবনে তিনি 'অগ্রশীলন কখিয়া গিযাছেন। ভহাব শপে 

কাটণ্ট তল্স্তযের 'ঝাষ ৬ল্স্ধ্রূপে 'পুনকথান? খ১৭ছে। 
গান্ধীজীর জাবনে তলস্তযেব বিশেষ প্রহাব পারবা ত হয়। 

পরিবার-পরিজন তাহাকে পাগপ বাশধা মনে করিয়াছে) 

দাম্পঙ|-জীবন বিশময় হউযা ডঠিযাছে । আশ্জা* শাশনী 
পত্রী স্থামীর এহ জন্মান্ুর সহ করিতে পাবেন নাহ, 
তিঙতম পারিবারিক মশান্তে তিল্ক্য়েব বাকি] 
অগ্রিশয্যায় পরিণ হ হহয়াছে । পরিশেবে যদশাথ দ্জবি৩, 
বিপাশী বৎ্সন্বের বুদ্ধ তলস্তয় এক অন্ধকার রার৪" 
অনিশ্চিত পথে বাহির হইয়া পড়িখাছেন। এগারো দিন 
পরে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৭ নহেখবব একটি "ছাট বেল ম্টেশশে 
নিউমোনিয়ায মাঞ্রান্ত ৩ল্স্তযের দেহাঞ্চ ঘটে। 

দ্র [২0100317) 01190, 1015099), [50 30), 191] : 

11909 1]015005 1611071556706৬ 0] 19159 12) 1185 501৮, 

ব৩৬ ০910: 1914 7 48911001150 51580 7915109, 

৩৬ 0100 1918 ; 1)০1110101,501, 101519% :170 

1106 1৫ ড/07০ 10040) 1944, বিয়11075 বব), 

7091509৫170 0347118, 10100051950 ১ 111 

(30105, 70150), 021910% 2170. 4011 627) [.০017814 

৬/০০1, 0, বত ৬0110 1951, 172 1%176 
19,019 01160 701১9), [॥ 80 / ৩1045, 61. বৈ 
খু ০০, 1957. 

লারায। গঙ্গেপাখ্।য 

তসর এক জাতের রেশম। 
তামাটে । তন্র-কীট বন্ত। 

ইহার রঙ অনেকট| 
উহ! শাপ, আনন, অগ্ধুন, 

তাও 

কুল, নিধ! প্রভৃতি প্রায় ১৫।১৬ রকমের বনজ বৃক্ষের পাতা 
খাহয।! এ সমস্ত গাছের ডালেহই গ্রট তৈয়ারি করে। 
পেরে এহ গুটি ওাশয়া আনিগা স্থথা কাটিতে হথখ। তর 
জন্মায় |খহাবের চছহোটশাগপুর ও তত্পার্বব শী গুডিশ ও 

মা প্রশের জঙ্গলে । বাশা দেশের বাঝুডা।, বারূম ও 

মেদিনীপুরের জঙ্গলে কিহ কিছু ঞপব গুটি পাপয়া যাষ। 

কিন্ত পরের হু ঠা কাটা এ কাপড বোন! হয় প্রধানত: 

পালা দেশেখ বাণুডা, বীর হম, খবুশপাবাপ ও মেদিনীপুরের 
৩পর হাতিদের থাবা । ৩লবেধ উত্পাদন বণিক প্রায় 
৩ লন্গ পাউগড। 

সান্্রন মেন 

'ভাও পৃথিবীর প্রামীনপ্ম দাশনিক মওগ্ুলির অন্যতম 
নব পববশী কানে চীন দেশে বুশ 'আচবিত ধর্ম। 
খ্ষ্টশধ ১১শ শঠক হহঠ চীন দেশে পা্মাথিক ৪ 
নৃর্িণিধখক জানচচ1 আব হ5খ[16ল 1 খ্বীগুপর্ ৬৯ 

শ*চক উওর চলে অপবাসী শাল হর (শালি লু! ক) 

নামে খ কল পারি ৭৮ ভাপপ্রলিকে শিনশ্ব সিঙ্গামানিত 

করিখা ইহাতক খাও আথা। দেন গ্রুল হশাশি ০১ কও, 
(পা ছি ) লগমে ৮১টি শত কিবিধ সমন্বিত 

একখান পুজ্ক সবখন অবন। পণণন করবেন । ভহাহ 
21৪ পাতদেব মাধি গ্র্। কাপামধু পবিন্ছেণ এপি গশর 
তাপ নি প্রস্থঠ এব তহ'প সকশগুণলি হাহার শিজদ্ৰ 

রচনা না হছশেল গ্রাস্থব প্রাণপাগ্ দাশাণক মত থে 

লান তগ্র প্রথণ্ণ করেন ঠাহাতে সন্দেহ নাহ | প্রথণা 
টানা! পধাশ'নক কন শিখন হাহা বাধানো্ লাল হসুর 
সমসামমিক পাকি ভাহার প্রবরতিত আাচবণবিপি চনের 

জনজীণণকে নাবহারণিঠ করিখা ভাননে৪ পাদ ত্গব 
দার্শানক ঠিগ্গাবারা ভাবুক এ পি ঠসখাজ শ্রেঠ আধ্াম্সিক 
সম্পণকণে গ্রহণ কবিবাঠিশেন। পাও হর প্রধঠিত 

তাও কে একপ্রকার পার্শানক মতীন্দিঝবাদ বশ যাহতে 
পারে। 

তাগ শব খুপন্শিগ অর্থ হইল “যাহাব সাহায্যে 
কোন ও পণার্থের মুখ ব। খাবৃন্থে পৌছানো যার” ১ অর্থাৎ 
মৌশিক শর্বে মাগী বা পিথ। কিন্ক হহা সাধারণ অর্থে 
ব্যবজম় পথ নগে, ইহা দেবাদিছ পখ, শাশ্বত ধর্ম । অর্থাৎ 
“তা হইতেছে সেই পথ যাছাব মধা দিয়া সবকিছু 
বাহিত বা পাশিত ভইঙ্ছে। তাও মতের এই পথ বা 
পারমাধিক তর্েের করনা উপশিষদের খিত' শকের অন্যতম 
অন্কনিহিত ভাবের সহি5 তপনা কৰা যাইতে পাবে। 
খতের গায় তা৭ হইতেছে গেই শাখুত সঠ্য পথ, ষে 
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তাও 

পথের মধ্য দিষা সমগ্র বিশ্বগ্রপঞ্ক আধিভৌতিক ও 
আধামগ্িক সব কিছু চাশিত বা বাহিত হইতেছে-- 
ইহা জগৎ ৭ জাগতিক 'তাবৎ চেষ্টার অগ্তনিভি ত এক 
এবং অদ্বিতীয শন্তি। “তাণ্ড নি অবাঞ্ন্বদূপে 
'মনাদদি ও অনস্থ, 'অপবিবর্তনীয়। উহা অবপ, অশ্বা। 
শ্রম্পর্শ, অপাখিব, শাশ্বত, ভূঁমা, অবাড্ঞনমোগোচর | 
অনির্চনীয় তাও হহতেছে বিশ্বপ্রপঞের পরিচানক 
চিৎ শক্ষি, বিশ্বপ্রপকের শামকপহীন বহশ্টময আদি 
কারণ, বিশ্বেখ মূলাধার। আধার মাগ্যের চি হহা 
ব্যঞুবপ, বাঞ্গ্রণ, চিৎ খা খিচারশর্সিকপে ধ্রিখানী | 

তান ই জগণ্রে কাধকরশঞ্িকপে বিচরণ করে এবং 

জগতনরে ঘাণা বাক, হইলেও ইঠা জগং শিবপেক্ষ ধর্ম বা 
ঝত। 

লা ত্র প্রপর্শণিত দাশনিক মন খাঞ্টপর হয শতক 

পযন্ত প্রা অশিরিন ধাগায শিগ্ঠমান ছি, 'গাহার পব 

হই» পমশাঃ উচানে বিনম্র মাণব সংমিশ্রণ মাবঙ্গ ভয 

এল* পরিশোন্থ যখন ভহা এক আচবি * ধর্ম” পরিণত 

ইয়,৮খন লাশ] কপ কার উঠাতে প্রবেশ কবে, এমন কি 

ভাদুবিছ্া করিম ১ |1যে ম্বর্ণপিপ্রা 9৪ নানাবিধ ফৌনাচাবু9 
হহাব অঙ্গীভূত ১£ থাকে । বৌদ্ধ ধর্ম চীন দেশে 
নী* ত5লে চানসঞাটগণ কখনও তান ধর্ম, কখনও বা 
(পা ধঙেপ পুঠপোবকাতা করিতে থাকায় দুটি বামর 
দনপ্রিষ তা ্ দছকপে হাস বুদ্ধি পাষ। ৭, দশনের 

*শাপের নে চীন দেশে বৌ ধর এক নন্ন খপ 
পঁণগ্রঠ করে। ৫*্মনহ আবার পর্ব শ কালের "৭ 
বাদে মহাথান বৌদ্ধ বিচারেব ও অন্ুষ্ঠানেব প্রভাবও 
পড। 

সপম শতার্দীর শেখার্বে প্রাগ্জযোতিবপুর বা 
কামবপর বাজ] ভাঙ্করধথখা চীন দেশেব একটি শ্রেঈ 

সাঠিঙাগ্রশ্থ সক এ ভাষাধ যাহীতে সন ৩ হয সে বিষয়ে 
হচ্ছা প্রকাশ করেন। কিছু বিণন্বে হইলেও শেষে পধন্তু 

“৩া৪ নে কি9.(বা চি) গঙ্কখানি সগ্বত ভাষায় অনুদি 5 

হহয়। তাঞ্ছবরর্মমর নিকট আসামে প্রেরিত হয) কিনব 

দুঃখের বিষয বহু অনুসন্ধানে ৭ অনুদিত পুস্তকখানি এখন « 
পাওয়া যায নাই। চীনা এতিহাসিকগণের পুপ্তক হহতে 
এহ স"বাদ পাণয। যায়। 

অমিতেশ্বনাথ ঠাকুর মূল চীনা হইতে বঙ্গ ভাষায় 
“তাও-তে-চি৬উ পুস্তকখাশির অন্বাদ করিয়াছেন। 

প্র তাও তে-চিং, অমিক্েন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুদিত, নয! 
দিল্লী, ১৯৬৭ , স্তনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'গ্রস্থপরি5য১) 
বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আধাঢ, ১৩৭০ বস্কা। 

তাকাবুস্থ, জুনজিরো 

তাকাকুন্ত, জুনজিরে! (১৮১৬-১৯৪৫ শ্রী) আন্মর্জান্টিক 
খ্যাত্িসম্প্ন জাপানী গ্রাচান্থবিদ। বৌদশাস্ত্র 9 দর্শনে 
তাকাকুছর অগাধ পাধিশা ছিল। তিনি কলিকাভার 
এশ্বাটিক সোসাভটিব অশারারি ঘেলো এব" ব্রিটিশ 
আযাঞ্চাডেমির যেলো শিবাচি * হইযাছিপেন। 

ারাবুস্থ ১৮৬৩ খ্াগাৰ্থ ঠিবোশিষমাতে জন্ম গ্রহণ 

করেন। বশপদবী ছিপ সা৪ষাই। কোনের (791০) 
"কাবুল পরিবার ক্াহাকে পোগাপুহকপে গ্রহণ করে। 
ক্ঞবোডে সন্ত পড়েন (১৮৯০ ম্বা)। মাল মাপর 

তাহার প্রক্চ। সেখান হহনে ফ্রান্স ও জার্ধানীনে যান। 
দেশে দিরিয়া (১৮৯৪ খ্বী) জাপানে 'অধাষন, অধাপনা 
৪ গবেষণা বশী হন। এ সমযেই তাহার 'অনধিত 

ঈৎ মিভ-এব শ্রমণ কাহনী প্রকাশিত হয। প্রাচা-বিগ্ভার 
জগতে তভ] বিশেষ খ্যাশ্লাত করে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাবে। 

ঢোকি ৪ ভম্পিখিযাানশ বিশ্ববিদ্াল৭ অধ্াাপক এব, 

ঢোকিপ্র বিদেশী ভাষ| শিক্ষায়*্নের ডিবিইবু পদে নিমুক্ত 
হন। ঢোকিও শিশ্বাবগ্ঠালযে শারতীষ শনের অধাশকের 

পর্দ কী হহলশে (১৭৯১৪ খ্বী) সেই পদ তিনিই গুথম 
অল'ককত করেন এব" পরে এ বিশ্ববিদ্যালদের সভাপতি হন 
(১৯৩০ খ্রা )। অবসব গ্রহণের পর হইতে মামুত্রা তিনি 
সন্বতের হম্বিঢাল অধ্যাপক ছিপেন। ১৯৩৮ খশ্রী্াবে 
হাওয়াহ বিশ্ববিগ্ভাপয ভাহাকে সম্মাণিত অধ্যাপকবপে 
বত! ধিবাব আন্ত মাহবান করেন। ১৯৩০-৩ম খ্রীষ্টাবে 
বৌগধ ধয়ের মব্কখা ও দশন বিষয়ে এক বক্ৃতামালা 
প্রদান করেন । ১৯৩৭ খাষ্টাবে হাওযাভঞ্ে প্রাচা প্রহীচ্যের 
দাশ এবদেরু এক সম্মেশনে তাহার এই বন্তীতামালাকে 
কেন্দ্র কবিয। আছলাচনা হহবাছিল। ১০৪৫ গ্রাষ্টাবের 
জন মাসে ভাহাব জীবনাবসান ঘটে। 

তাহার »ম্পা্দিত * পিখিন রচনাবলীৰ মধো এইগুলি 
ঠল্লেথযাগ। , ঈশ্বররবের সাশখাকাবিকার টাকা সুবর্ণ 
সপতিব (শীনা সন্ম্বরণ ) ফবাপী ব্বন্ুবাদ ১ অমিতাণুর 

ধানস্থর (১৮২৪ শ্রী), পরমার্থরুত বন্বন্ধুব জীবনী 
(১৯০ খরা), সপাশ্তিবাদ*দের অঃভখয লাহিতোর ইতবেজী 
অগ্ুবাদ (১৯০৫ শ্রী), ঝগৃন্বদ। শীত, আক্টোস্তরশত 
উপনিষদ এব" ৬০ খু সটাক পালি নিপদক প্রহৃতির 
অন্রবাদ , বিনধপিওকের টাকা সমন্ত পাসাদিকা (১৯৪৭ 
খর), ১৯০ খণ্ডে প্রকাশিত জাপানী বৌদ্ধ সাহিতা, 
শতথণ্ডে সম্পূর্ণ তাইলে! সংস্করণ ত্রিপিটক » ইংবেজীতে 
'ধি এসেন্স মধ বুদ্দিস্ট বিশসধি (১৯৫৪ খী)। জাপানী 
ভাষাৰ পাশি বৌদ্ধ সাহিনোর হতিহান ১ ভাবভীয দর্শন 
ও ধর্মের ইতিহাস, এবং খুদ্ধের জীবনী । বৌদ্ধ জ্ঞানকোষ- 

৬৪৯১ 



তাজমহল 

গ্রন্থ £710৮08৮1 তিনি সিলভ্যা পেভির সহিত একযোগে 
সংকলন ও সম্পাদন করেন। 

শিবণাণ চৌধুরী 

তাজমহল তাজের স্থপর্দ কে, ইহা শইযা মতভেদ 
আছে। সিবাটযান মানরিকের (96)৭৯০1101) 1৬ ৮)- 

11006 ) মত উল্লেখ কবিযা তিনসেণ্ট স্মিথ বলেন, 
জেশিমো ভেরনেও (33610171070 ৬€1017০০9) 'তাজের 

স্থপতি। লতিফ “তারীখ ই তাজমহপ অভঠসরণ করিয়া 

ওল্তার্দ ইশাকে তাজের প্রধান স্থপঠি ও নকশা নবিশ 
বলিয়াছেন । হাফ্জি লুঘুল্লার "পিও্যান ই মহন্দিস' 
অচ্ভনরণ করিয়! চাঘতাই ও শীবান্তব *স্তাদ আহমদ 
লাহোপীকে তাজের স্থপতি বপিযাছেন। কাল খাণেশবাশেব্ 
মতে এখন কেহই ভাং্জর স্থপতি বলিয়া জেবনিমে' 
ভেবনেওর দাবিকে গ্ররুত্ব দেন না। মধা এশীয এস্তাদ 
ইশা তাজের স্থপতি এ সম্বন্ধে মতৈকা আছে। হ্যাতেল, 
মার্শাল ৪ পানি ব্রাউনের মে হালে প্রতীচোর কোন- 
রূপ প্রভাব নাই। পামি ব্রাটন বলেশ, তাজ দিল্লীর 
খ।ন-ই-খানানের সমাধিব আদর্শে শিমিত ও খান ই 
খানানের সমাধি ছুমাযুনের সমাধির আদর্শে চিত হয। 
তাজ এসলামিক স্থাপতোব চবম বিকাশ। 

সমাট শাহজাহান প্িযতমা পত্তী আছুমণ্দ বাগ্ বেগম 
বা মমতাঙ্গ মহলের সমাধির জগ তাঙ্মহপ নির্মাণ করান। 
তাভেনিয়ের (00৬০01০]) মনে ১১৩২ 

তাঙের নির্যাণকাধ শ% হহয়া ১৬৫৩ গ্রা7€ শেষ হয়। 

“পািশাহ নামা? অহ্সাবে 'ঠাজশিধাণে বায় হয় ৫০ 
লক্ষ টাকা। 'অপর মতে, তাজনিমাণে বায় হয ৪১১৪৮৮২৬ 
টাকা ৭ আনা ৬ পাই । 

তাজের প্রধান তোপণটি পাপ বেণে পাথবে নির্সি৩ 
৪ ইহা নিয়তল হইতে ১০০ ফু? উন্চ। ইহার উপরে 
উত্তরে ও দক্ষিণে ১১টি করিয়া ২২টি ছাত্র ও তাহাব পারে 
চারিটি সঞ্চ মিনার ও চার কোণে চারিটি “কর্ণকও” আছে। 
তোরণমুখ আবব-লেখের দ্বারা অলংক্ হ। তোরণ দিয়া 
প্রবেশ করিলেই একটি অষ্টকোণ গৃহ পায় যায ১ তাহার 
ধন্ঠুকারৃতি ছাদের মধাস্থল হইতে একটি পারশ্দেশীয় 
বাতি মলিতেছে। লও কার্জন ইহা দান করেন। 

তাজের প্রধান স্থতি-সৌধ ছুটি উন্নীত বেদিকার 
উপর অবস্থিত। প্রথমটির ভূষ়ি ৪ ফুট উচ্চ 9 লাপ বেপে 
পাথরে নিমিত। ছিতীয়টি মর্শর-রচিত ও প্রথমটি হইতে 
১৮ ছুট উচ্চ। এই উন্নীত মর্মর বেদিকার চারি দিক হইতে 
চারিটি মিনার উঠিগ়াছে। প্রত্যেক মিনার অর্ধর বেদিক! 

খাগ্রান্ডে 

তাজিয়। 

হ্টতে ১৩৭ ফুট উচ্চ। ইহার তিনটি তল আছে ও মোট 
১৫৪টি (৪৭+৪৯+৫৮) ধাপ আছে। মূ স্থতি- 
সৌধটি মর্শর বেদিকার ঠিক মধ্স্থলে অবশ্থিত। ইহার 
উচ্চতা ১০৮ ফুট ও ইহার চারি কোণে চাবিটি গন্থুজ আছে 
ও মধে একটি বিা গম ১৮৭ ফুট উব্বে” উঠ্ঠিষাছে। 
এই গম্বুজের একটি সোনাপ ডা আছে। এই সৌধের 
মর্ধাস্থলে একটি অষ্টকোণ ঘর। ইহ] সম্াট ও সম্াজ্্রীর 
সমাধি গৃভ। সম্রাজ্ঞীর সমাধ মর্মরগৃঙ্ঠের ঠিক মধ্য স্থলে 
অধস্থি | সম্বাটের সমাধ ইহার একটু হফাতে ও ইহা 
হইত একটু উচ্চ। সমাধি ছু টপ চওর্দিকে ৮কুট উচ্চ 
একটি সছিদ্ব মর্মর আচ্ছাদনণী (ক্রিন) আছে। এই 
আচ্ছাদণীৰ আটটি পার্থ মাছ। খনুনা নাদ্েব উপ্তুগে 
প্রবাহিত। শানে পশ্চিমে একট মশার আছে ও পুবে 
“মন্মানখানা” বা অঠিথিশা ন। আছে। 

ফাগ্চপিন ৭ শ্গাপাডিন চানের পর ৪ পুশ্পের 

রহরালকরণ দেখিযা শাহ] বৈদেশিক বলিখাছন। কিন্ত 
পাগি বাউন দেখাহমাছেন যে এইট আশ করণের কাল 
কনৌজেব কযেকঙ্গন ঠিদ কাবিগবের হশ্কে শ্ক্স ছিল 
( যথ। চিপঞ্িলাপ, ছোটে নাল মন,লা1 ও মানাহর সি )। 
দিএয়ান-ই আকিদির মতে বি শি গার 1 ভাজে 
বাবহৃত হয। থনটনেব মতে একটি পুশ্পে ১২ বকমের 
১০০টি বঃ ঠিণ। 

দ্র]. টি ১২১71, 910161165 1 1৮116101 115766, 001- 

01102, 1919, ৩০ ০ 11011076101, ৮6100100001 

0 07০70] 11৭ 16101500517 21 11150071001 

(0127161), ৬০91 150 19315 ১ যি (30010110095 

4৯010116010 06 07৩ 79] 19110], 1710-451017 

0161666, ০] 501,100 4, 19653 , &৬ 1591157১1৬8, 

14120146021 1171707 011006, 5155 1994, 

০:০5 3100, 1101017) /1011106006, ৬০1. 1], 

301710025, 1912 ; ৬. 91010), 4 11150 07 7116 

4165 017414 ও 069101, 891078%, 19৩১, 

বিচয়নৃ্ দত্ত 

তাজিয়া মারবী শব । ইহার অর্থ মুত ব্যক্তির জন্য 
শোকপ্রকাশ ১ শিষা সম্প্রদায়ের যধ্যে হজবত আপীর ছুই 
পুত্র ইমাম হাান ও ইমাম হুসেনের সমাধি-স্তস্তের 
প্রতিক্তি€ “তাবুত্” ব। তাজিয়! নামে অভিহিত। আবার 
হিজরী লন অন্রষায়ী মহরম মাসে হজরত মহশ্মদের দৌহিস্ঞ 
৪ হ্জন্নত আপার ছুই শহীর্দ সম্পানের আম্মতাগের 
ৃষটাস্তম্মরণার্থে বুকে করাঘাত ছারা শ্রন্ধাভরা বোনা" 

৬৪৯২ 



তাঞ্জোর 

জানানোও 'ঠাজিযা | বিশেষতঃ ইমাম হুসেনের আত্মবলির 

জন্য বাৎসরিক দ্ুঃখ-প্রকাশকে তাঙিয়া বণা হয় । 

এস এ মানুদ 

তাঞ্জোর, থানজ।ভুর মাদ্রাজ রাদ্দোর একটি জেলা, 
তালুক ও শহর । জেপাটি ৯০৫০ তষ্টতে ১১০৫০' উন্নুর 
এব” ৭৮০৫৫ হষ্টতে ৭৯০৪" পরবে অবস্থিত। ইহার 
আযন্তন প্রায় ৯৭১৯ বর্গ কিলোমিটার (৩৭৪০ বর্গ 
মাহপ)। তাঞ্জোবের উত্তরে কোপেরুন নদী, পশ্চিমে 

তিঞ্চ্চিরাগ্রলী, দক্ষিণে পক প্রণালী এ রমানাথপুবম 
এব” পুরে বঙ্গোপসাগর । এই জেপাটি মোটামুটি 
রিভুজাককতি। 

ভুপ্ররতি অনসাবে তাঞ্রোর জেপাটিকে দুই ভাগে 
বিভন্ঞ করা যাইনে পারে। ভাঙ্জোবের উর ৪ "টক্নর- 

পরবে কাবেপী নদীর ব দ্বীপ অঞ্চল « পলপ গঠি £ মমহল- 
ভুমি, দক্ষিণ ৭ দর্সিণ পশ্চিম শুদ্ধ উচ্চ শঞ্চল। ব-ছ্বীপ 
অঞ্তো [িকিন,বাইপুণগুব দ্সিণ' শেব পবণান্দ জলাজমি 
৪৮ কিশোমটার (৩০ মাইপ )বাযাপিয়া বিস্বৃন। কাপেরী 
৭৪ ইচার উপনাপী কোপেকন বাতীত অপর কোন?৪ 

ঢলেখাযাগা দশ এখানে নাই । দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম 

ধিকেব পুত 'অ শক ধোমাবেট, বেলে পাথর ৪ নিস দ্বারা 
গঠিত । এইঙ [নেই মর মাপভুশি অপস্থি*। উত্তর 
৭ উত্তর পুল দিকের অঞ্চল পপি ও বাধুচালি& বালুকা- 
বাশি দ্বাৰা গছিঠ। অন্ুধাপকুণে ছোঢ ছোট পাহাড 
বালিখাড দেখা যায । 

গাঞোরের জলবাশু সাধারণতঃ শ্বাস্থাকণ। সমুদ্ধ- 

“ীরখতী মলে বাদক গড উন্তাপ প্রায় ২৬০ সের্টিগ্রেড 
(৮০০ খারেনহাইট ) পশ্চিম দিকের উস্চ স্থানে উত্তাপ 

অপেঙ্গার৩ কম। এখানে উভষ মৌস্তুমী বাঘু হইতেই 
বুষ্টি হয। এখানকার গড বৃষ্টিপাতের পারমাণ ১১০০ 
মিলিমিটার (8৪8 ইঞ্চি )। 

কাণেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলই ভাঞ্জোবের সর্বাপেন্খা উবর 

অঞ্চল। ব-দ্বীপ অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রবা ধান। 
জেলায় প্রতোক তালুকেই ধান চাষ হয়। নিকৃষ্ট ভূমিতে 
রাগী, জোযার, বাজণা, ডাল ও চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । কলা ও নাগিকেলবুক্ষ এই জেশাষ প্রচুর প।রমাণে 
জন্মাঘ। তৈলবীজ, ইক্ষু, তামাক ইত্যাদিও এই অঞ্চলে 
উৎপন্ন হষইয়। থাকে। কাবেরী নদী ও ইহার শাখা- 
নদীগুলিই সেচবাবস্থার প্রধান উতৎ্স। এখানকার প্রধান 
প্রধান ষেচ ব্যবস্থার মাধ্য গ্র্যা আণিকট, উচ্চ 
আনিকট প্রভৃতি পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য । ১৯৬১ 

তাঞোর 

খীষ্ঠাকের হিসাব অন্ুমাধী ৭৬১০৯৯ হ্েক্টুব (১৯০২৭৭৭ 
একর ) কুঁধিযোগা জমির মধ্যে ৫৯৮৮৫০ হেইুর 
(১৪৯৭১২৬ একর) জমিতে সেচ করা হুইয়] থাকে। 

১৯৬১ গ্রীষ্ঠাকের আদমঞ্থমার অন্সারে এই জেলার 
লোকস থা! ৩১৪৫৯২৭ গান ছিল, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব হই 
শতকরা] ৮৮২৫ বুধি পাইযাছে | 

নানা] কম তা বযশ ৪ ধার কার্য এই অঞ্চলের 
প্রধান শিল্পকাশ | পূবে হাঞকোর বেশম শিল্পের জন্য সিদ্ধ 

ছিল। পবধলী কাপে ইদরোপ হইতে বন্ধের আমদানি 
বৃদ্ধি পাওয়ায় বয়নশিল্পব বপন ঘটে । বেশমশ্ল্লের 

সঙ্গে গালিচ৷ ও কার্পাসশ্ল্লেণ 9 অবনতি বিশ্ষে পরিলক্ষিত 

হয়। করনাড ৪ গায়ামপেটাই বেশম ও গাপিচা শিল্পের 

কেন ছিপ। 'ভাঞোর 5 কুদ্গকোণম হব ৪ বৌপোর 
স্রা] দ্বারা রেশমের উপর স্থুচিশিল্পের জন্তা বিখাত। 

দক্ষিণ ভারজে মাছুরার পরে ধাতশ্ল্ে 'লাঞ্কোবের স্বান। 
'তাঙ্তো্ নগর, কুঙ্বকোণম এবং মান্লারগ্ডি ধান্বশিল্লের 

গরধান কেন্দ্র । বাছাযন্ধ, খেলনা "পিথ মডেল” ইত্যাদি 
তাঞ্জোরের বিখা * কুছ শ্ল্প। 

উপকৃশে অবস্থিত ৪ অমণথা বেলপথ দ্বারা ঘুক্ত বলিয়া 
তাঞ্োরের বাণিজিক স্থবিধা আছে। এই জেলার 
(পনবটি ) বন্দরের মধো নাগাপটম প্রধান। প্রধান 
বাণিজাকেন্দেব মধ্যে তাঞ্জোর, কুম্বকোণম, মাধাভরম, 
মান্নাবগুডি উলেখযোগা । তাঞ্চোরেব মিটারগেজ রেলপথ 

অসখা। অন্কান্ত “জপার ন্যায় এখানে জাতীয় সড়ক না 
থাকিলে ১৬৩ কিলোমিটার বাজাসডক, ৩৫৩৯ কিলো- 
মির জেলসাসডক ও ১১২৭ কিলোমিটার গ্রাম সডক 

এখাশে বিদ্যমান । উনবিশ শতান্দীর এঞথমাধর পর 
হতে এই জেলাষ গ্রা্ান মিশনাবিদের দ্বারাই প্রাথমিক 
শিকদার হুত্পাত হয। পরবতী কাপে সরকারি প্রচেষ্টায় 
শিক্ষার যথেষ্ট টন্নতি পরিপক্ষিত হয়। 

এই জেলার প্রধান নগর 'তাঞ্জোর ( ১০০৪৬ উত্তুর 
ও ৭৭৯ পূব )। ইহ] দক্ষিণ ভাব হী বেলপেব পার্ে 
ও মাছাজ হহতে ৩৫১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। হহ। 
এ্খান্বযে চোপ, নাধক ও মারাঠাদেৰ বাদধালী ছিপ। 
বাজনীতি, পম ৪ শিক্ষাক্ষেত্রে ভাঞ্জোর বহু শতাব্ী ধারয। 
নিজ শ্রেচত্ব বজায় রাখে । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাকে ইহ ব্রিটিশ 
শাসনের অধীনে আসে । ১৮৬৬ ্রীষ্টাধে ইহ" পৌরশাসনের 
অস্তগত হয়। লোকমংখা। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্ধে ১১০৯৯ জন। 

বিতিন্ন রাজার রাজত্বকালেব স্থাপতাশিঞ্জের অপুব 
নিদর্শন এখানে পরিলক্ষিত হয়। দেখয় বাজাদের 
রাজত্বকালে তাঝোর সুক্ম-শিল্পের প্রধান কেন্র ছিল। 

৬৪৯৩ 



তাঞ্জোর 

তাঙ্জোবেব স্বাপত্যশিল্পেথ মধ্যে মন্দির শিল্পেব আপধ্বিক্য 
বেশি । বিভিন্ন বাজবশ এই স্থানে রাজত্ব করিযা- 
ছিলেন। তাহার ফণে স্বাপতা শিল্পে বিশেষ বিশেষ 
বীতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাজবংশগ্ুশির 
নাম: পল্লববংশ (৬০০-৮৫০ খরা), চোল (৮৫৭- 

১১০০ শ্রী), পাণ্য (১১০০-১৩৫* থ্রী), বিজযনগর 
(১৩৫০-১৬৫০ শ্রী), নাক (১৫৬৫ ১৬০০ শ্রী )। 
তাঞ্োবের স্বাপতা-শপ্প পলব ও চোপ কশের প্রভা 

অধিক। 
বিভিন্ন মুগেণ অমথা মনিব জেলার সব বিছামান। 

এই জেলাধ মোট প্রা ১৫০০টি মন্দির আদে। উহার 
মধো হিশ্ুমীষ মন্দিবের সংখা] হাজাবেবও বেশি । ৬৭৬টি 
মন্দিব মূলাবান ধাতব কাককার্ষে শোভিত। হহাদের 
ম্ধো পাজাগোপাপাঙ্গামী, নবনীতেশ্বর, তা।গরা ণন্বামী, 
শ্বে*রান'শরাম্বামী) খনিবাশ পেরমন্। আদি কুগেশ্বব, 
স্বামীনাখস্বামী, মযুবানাথ ৪ পরিমল রঙ্গনাথ গ্রভৃতি 
মন্দিবগ্ুপি উন্লেখযাগ্য | 

তিকভেলুণ, মালা ধডড়ি। ঠিক নডুবট্রিব মনির 
গুলিতে তামিল তাবার বনু নলিপি মন্দিবেব গানে 
পরিলক্ষিত হয়। লিপিখখলি চোলস ৭ পরথ প বাজব*শ- 
গুলির সাম্য বৃহন করে। তাঞোবের স্বাণভা ও তাখধ 

শ্ল্লে দ্রাবিভ বীতির প্রবদ্ন পরব বাজাদেবু সমযে ম্বাণস্ত 
হয এবং ছোপ রাহে পূণত্ প্রাপ হয। 

চোপল রাঙ্ত্বককালে প্রাবিড রীতিতে নিমিত মন্দিবেখ 

সবোত্রুই উদাহরণ 'তাঞ্জোরেব বিশাল বুহদীশ্বর (শিব )* 
মন্দির। একাদশ শঠাঙ্ীতত চোলপ সম্বা্ প্রথম পাজপাদ্ 
(৯৮৫-১০১৪ খ্বা) +৫ক ইহ] নিখিত হখ। এ শিব- 
মনির চতর্দশতল বিশিঞ্ই ও হহার উচ্চত। ৬* মিগাবের 
(২০০ ফু ) অধিক । 

একটি আঙিনার কেন্দ্রস্থলে মন্দিরটি নিমি৩ এবং 
চতর্দিকের অন্যানা কপ দুদ মনির দ্বাৰা পরিবেষ্টিত। 
মন্দিরগুপিতে অলাধারণ পরিশ্রম ও স্মক্ম কাককাধের 
সাক্ষা লক্ষিত হুয। প্রধান মন্দিবের চুডায় চিহ্িত বিষয়বস্ত 
বৈষ্ণবধর্মের সাক্ষা বহণ করে। আবার আঙিনায় চিহ্তি 
বিষয়বন্ত্রগুপি শৈবণন্নের পরিচায়ক | 

কাঞ্চপুরেব বাজ! ১৩১৮ গশ্রা্গীব্দে মন্দিরের প্রবেশদ্বার 
ব।গোপুরম নির্ধাণ করবেন । মন্দির এ দাগের মধ্যস্বলে প্রায় 
৫ মিটার দীর্ঘ এ 6 নিটার উচ্চ বিখ্যাত নান্দী (বৃষ) 

মৃতি প্রতিষ্িত। 
ভ্রু 7152 17711967141 0028666? 0/ 111014, ৮০1] ১০, 

0%00৭, 1909 ; 0, ৫, 00012 06585 0 

তাত 

17016: 1961, 01, [0 10151002755 170150- 

০০০1৫; 1011740/67, ৬০1. [. 1190105. 1965. 

অনিন্দাক্ুম।র পাল 

তাড়কা গামাযণ-প্রসিদ্ধা রাক্ষপী, যক্ষপরতি স্কেতুর 
কন্যা, জঙ্গপু ৭ মুনের ভার্মা, মাপীচেব জননী । স্রকেত 
যক্ষেব কঠোব তপঞ্গাষ প্রীত ত্রঙ্গাব বরে তাড়কার জন্ম 
ও সহম্ন হস্তীর ল্য ধপলাশ হয়। 'অগন্তা মুনি কর্তৃক 
হণ্দ নিইত হুহলে তাডকা মাগীচেখ সঠিত তাহাকে 

ভক্ষণ কারতে উদ্ভন হয। মুশিৰ শাপে ভাডক। বিরত" 

বদন] ভঘণ্করী বান্মলীঠে পবিণত হউযা তাহার পোবণ 
ধস কবিতে থাকে । খধি বিশ্বামিন বর্মচতষ্ুয়ের কলাণ- 

কামনাষ প্ীবধেব প্রতি ঘ্ণা পরিভ্যাগ করিয়া রামচন্দকে 

যঙ্জবিপ্নক।বী ভাডকাকে বিনাশ করিতে বলেন । বামচন্ 
মায়াধিনী শাডক।এগটি ৫ বীধ প্রতিরোধ করিতে এবং 

তাহাব শিলাবধণ গ্রতিহশ কবি শাহাব কবর চ্ছেদন 

করেন এব লঙ্চণ কর্ণ ৪ পাসিকা কঙন করেন। 

মায়াযোগে তাডকা কপাশ্কর গ্রহণ কবিযা অন্গহি 2 হয 
৪ পবে পুনবাধ উপপ্থি ৩ হলে বাখচন্দ্র শাহাব বঙ্গ শরাবন্ধ 

করেন, ফলে তাডকার পন ও মুত খটে (বামাবণ, 

১।২৫-২১)। 

থুখিব। ঘোষ 

তাড়ি মগ্য « 

ভাগুব ণৃত্য « 

তাত বুৎপন্িগত অর্থে ঠাত বলিতে তন্ধ বোঝায় । 
কি প্রচলিত ভাবায় তম্থ পা ক্ত্রের দ্বারা বপ্ধবযনে যে 

মুন্ব ব্যবছও হয় তাহার নামও হাঠ। প্রাগো্হাসিক 
যুগে তাতের জন্ম। ভাবতব্ধহ তাহার আদি উদ্ভাবক, 
হহাই অনেক ইতিহাপিকের ধারণা ১ কারণ খগ্বেদেখ 
গায় স্থপ্রাচীন গ্রন্থে বন্ববয়ণেব উল্লেখ আছে । মন্্রসংহি ঠায় 

তাতিব জীবণযানার নিয়ম-কানুন ৪ কৌটিলোর অথশাস্তে 
স্রতা কাটা ও বন্ধবধনের তবাবধানের জন্ত বাষ্ট কর্তৃক 
তাত তবাবধায়কের নিয়োগ উল্লিখিত আছে। 

তাতযস্ত্রের প্রধান অঙ্গ-_ শানা, মাকু, দক্তি ও নরাজ। 

কাপড়ের বুনানির প্রতি লক্ষা করিলে দেখা যাইবে 
যেকতকগুলি লম্বালম্ি ও কতকগুলি আড়াআড়ি স্থৃতায় 
প্রয়োজনীয় বাধুনি দিয়া কাপড় তৈয়ারি হইয়া থাকে। 
লশ্বালন্সি হুতাগুলিকে টানা এবং আড়াআড়ি স্থৃতাগুপিকে 
পোড়েশ বগা হয়। 

৬৯৪ 



তাত 

শ!নার কাজ হইল টানা সুতার খেইগুপিকে পরস্পর 
পাশাপাশি নিজ নিজ স্বানে রাখিয়া টাণাকে শির্িষ্ট প্রস্থ 
অনুযায়ী ছডাইয়! বাখা। শানার সাহাযোই কাপড 

বুনিবার সময় প্রত্যেকটি পোডেশকে ঘা দিয়া পরপর 
বসানো হয়। 

যে কাঠের বা লোহার কাঠামোর মধ্যে নলিভঠি 
পোডেনের ইত] পরানো হয়, তাহার নাম মাকু। উহা 

কাজ হইপ টানার হ্থহভাৰ মধ্য দিযা পোড়েনের সুতা 
চালানো । 

শানাটিকে শক্ত করিয়া রাখার কাঠামো হল দাও" | 
একথানি ভারী ও সোজা চণ্ডা কাঠে নালি কাটিয়া 
শানা বসাণে। হয় আর তাহার পাশ দিয়া কাঠের উপব 

দিয়! মাকু যাতায়াত করে। শানাটিকে ঠিক জায়গায় রাখার 
জন্য উহার উপরে চাপা দিবার যে একখানি নাপা কাটা 
কাঠ বসানো হখ জাহার নাম মুঠ-কাঠ। শানা ধবিয়া 
বাখাব এহ দুষ্টখানি কাঠ একটি কাঠামোতে 'আটকাইয়া 
ুপাহয়া প্াখ। হয়| এই সমগ্র বাবস্থাযুক্ত যগ্ছটিৰ নাম 
দন | 

শাণায গাথা আনশ্ট কম প্রস্থ 'অন্রযায়ী টানাটিকে 
এপ্টি গোলাকার পাঠের উপব জডাইয়া গাথা ভয,উহাকে 
বলে চানাপ পরান । "আপ ভাতি যেখানে খমিয়া তাত 
লোনে। যেখানে হাহার কোলে৭ একটি নরাজ থাকে-- 
'"হার নাম কোপ-শবাজ। ঢানাপ শরাজের কাঙ্ হইল 

টানার স্ষাতাকে টাশিয়া ধগিযা রাখা আর কোল-শবাজের 

কাজ বুনন পরে কাপড পুটাইয়। বাখা। 
বুণিবার জন্য তাতে স্থতা জুডিবাব পুবে টানা হাটা, 

শন! গাথা ও টানা নরাজে পেচানোর কাজ করিয়া নিতে 

হয়| হহ। ছাডা আর একটি কাজ থাকে, 'তাহার নাম 

“ব? গাথ। | টানা পেঠাইবার পর উহাব ঞুশোকটি খেইকে 
“এব স্ৃতাব সাহায্যে গাথিয়! লইতে হয়। উহার 
উদ্দেশ্ট নকশ] অন্যায়ী বু'ণবার জন্য টানা হ্বতাকে 
পবপব্ উপর ও নীচে রাখিবার বাবস্থা করা যাহাতে 

পোডেনের স্বতা তাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে। 
“বা তোলা বা গাথা সমাপ্ত হইপে টানার নবাজটি 

কোল-নরাজ অপেক্ষা ঈষৎ ঢালু করিয়া তীতের কাণ।মোতে 
ঝুলাইতে হয়। তাহা পর আরম্ভ হয় বস্বপয়নের কাজ। 

বস্ত্বয়নে প্রধানত: তিনটি ক্রিয়াব প্রয়োজন : ১. ঝাপ 
করা-- যে ক্রিয়ার দ্বারা] টানার স্থুতাকে উপরে ও নীচে 
ছুই ভাগে ফাক করিয়া পোডেন-ভতি মাকু যাইবার পাস্তা] 
সহি করা হয় ২. মাকু-মারা_- টানার স্থতায় প্রয়োজনমত 
ঝাপ করিয়া উহার মধ্য দিয়া পোড়েন চালাইবার 

তাত 

প্রক্রিয়া ৩. ঘামানা_ এক-একটি পোডেন চালানো 
পর টহ1 শানা-পসানো দির সাহাযা ঘা ছিযমা ঠাস 

করিয়া ধসানো। মুগ্-কাঠ হাতে ধরিয়া পোডেনে থা 
মারিতে হয়। 

উপধি-উক্ত তিনটি কিয়া সম্পন্ন কবাব যঙ্থের নামই 
ভাত। যে ভাতে এক্রিগ়াগুপি কায়িক শির দ্বারা 
চালি* হয় তাহাকে হস্তচাশিত ঠা (চাপ লুম ) আর 
যে ভাতে খুলি পৈভার্তিক শক্তিতে চলে শাহাকে 
বৈদছাতিক ভাত পা শঞ্চিচালিত ভাত (পাগযার-লুঘ ) 
বলে। তন্তচাপিন হাতি আবার ভিন প্রকারের 2 ১. হাত- 

ভাত ২. ঠকৃঠকি কাত এব ৩ আশিক স্বয়ণক্রিয় তাত। 
পরবে হাত-তাতি বা ঠকগকি হাত এই উভয় প্রকার 

তাই গঠে পা খুশাইয়া ঝাপ চাপিযা বযন কনা হইত, 

সেইজন্য তাহার পাম ছিপ গঠভাত (শিট লুম)। কিন্তু 

অধুনা] অনেকে মেকেনে কাঠের কাগামোর (ফ্রেম ) 

উপর তাও থাটাইয়া থাকেন, তাহার নাম ফেষ তাত 

(ফেম লম)। 

শুধু হাতে ঠেলিযা মাকু মাব্যা যে হাত চালানে। হয, 
তাহাকে বলে হাঙ-ভঠাই | আখ এধঠকি ভাতে দক্তিব 

ছুই পার্থে দুইটি বাঝ্স ও এ বাঞ্পের মধো একটি করিয়া 
মে খাকে | হাল এ মেলার সহি এমনভাবে দড 

খাটানো হয় যে, এ হাতল ধরিয়া চালিলে মাকু এক বাক্স 
হইতে অপর বাক্সে সহজে যাতায়াত কবিতে পারে। 

উহাতে মাকুর 'আখান লাগিয়া ঠকঠক শক করে বশিয়া 
উইাও নাম 2ক০কি হাভ। 

দশশিক ম্বযঞ্রিষ ভাতে উপরি উকু তিনটি হধান 
প্রিয়া বাশীত আরও অতিবিজ ছুহটি ভিষা অম্পন্ন হয়। 
এ ক্রিয়া দুইটি ভাত বুনিবার সঙ্গে সঙ্গে মাপনা হইতেই 
সম্পন্ন হয খলিষধা এই তাতকে ম্মাশিক স্বযঞ্িব তাত 
বলা হয। হাত ভাত বা ঠকঠকি ভাতে অম অন্ন কাপড 

বুনি উহা কোল-নবাজে অডাইবার জনা ভা বন্ধ কাঁবয়া 
রাখিতে হয়, উঠাতে বহু সময় নষ্ট হয। আশ্শিক 

্বখংক্রিয় ভাতে (এচিন্বঞ্জন চাও? বলিয়া যাহ বাজাবে 

গ্রচলিত ) দক্তি ঠেপিবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি যদ্ধের 

সাহায্যে কাপড আপনা হইতেই কোল-নরাজে ছডা'ইয়া 

যায় আর সেইসঙ্গে টানার নবাজ হইতে টানাব স্থভা? 

খুপিখা আসে । এই তাতে সাধারণ 4ঠকি ঠাত অপেক্ষা 
দ্বিগুণ কাপড বোনা যায়। 

ইন্তচালিত তাশছেব লাষ শভ্তিচালিত তের প্রধান 
তিনটি প্রিয়া বিছ্যমান। এগুলি বাতীত এই তাতে আরও 

কঙকগুলি অতিবিক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; যথা কাপড় 

৬৯৫ 



তাতিয়া তোপী 

জড়ানো, টান! খুলিয়া! আগা, পোড়েন ছি"ভিয়া বা ফুরাইয়] 
গেলে তাত বন্ধ ইয়া, ঘ। দিবার সময় শাপা শত্ত' করিয়া 
ধরা ও ঝাপের মাকু আটকাইলে শান] খুলিয়া যাওয়া, 
মাকু বাপাপো, মাকুর নশির ম্থৃতা ফুবাইলে মাঝুতে 

পুনবাষ হুঙা-ভত্তি নসি পাগানে। ইত্যাদি । তাত চলিবার 
সঙ্গে সঙ্গে উপরি-উত্ত ক্রিয়াগুপি আপন হইতেই সম্পন্ন 
হয়। 

তুপা, রেশম ও পশষ প্রভৃতি যতরকম স্বাশের 
স্বতা হউক না কেণ, সকল স্ব» দিয়াই বস্্রবযন করিতে 
তাতযন্ত্রের প্রয়োজন । পুরে উহা শু হাতেই চাপানো 
হইত, এখন চলে প্রধানতঃ শক্তিতে। 

খিবতনের মধা দিয়াই হাঙ-ঙাঁত শক্তি-ক্তাতে আসিখা 
পৌছিয়াছে। তথাপি এখনও সবরকম ভাতেবই অন্তিত্ 
বজায় আছে। শক্তিচাপিত তাতের ব্যাপক প্রসার 
ঘটিলেও হাত-ত্াতের প্রয়োজনীযতা এখনও শেষ হয় 
নাই। এখনও এমন অশেক একমের কাপড এত সব 
আকাবে ও বৈচিপুরা তৈরি হয় যাহ] শক্তিচাপি৩ তাত 
অপেক্ষা হস্তচালিত তাত-ই অনেক সহজে ঠ৩য়ারি করিতে 

পাবে। 

গতারগ্ন সেন 

তীঁতিয়া তোগী রামচন্্র পাঙুরং বা বাতিযা চ্চোপী 
মহারাগের দেশস্থ বাঙছগণ ছিপেন। তিনি নানা সাভেবের 
বাক্তিগত বিশ্বস্ত অচ্চচব ছিলেন। 

বিদ্বোহের 'অনাতম নেতা হিসাবে তিনি প্রথম পরিচিত 
হন। সহঠীচৌরাঘা্ের হঙ্াাকাণ্ডে নানা সারের প্রভীতির 
সহিত তাহাকে দোষী করা হয। কিন্ধ তাহার ক্বান- 

বন্দীতে ভিনি এ দোষ মন্বীকান করেন। কানপুর 
হইতে নানা সাহেবের পলায়নের পর ঠাতিয়। কালী দখল 
কনেন। পরে তাহাকে পুনরায় কানপুরে পাঠানো হয়। 
তিনি কানপুরে আপিয়া উইগুহ।ামকে পরাজিত করিয়া 
কানপুর দখল করেন । ক্যাম্পবেল তাহাকে পরাজিত 

করিয়া পুনরায় কাশপুর অধিকার করেন ( ডিসেম্বর, 
১৮৫৭ খরী)। উহার পর তাতিয়া চিরকারি দখল করেন ও 
ঝাসির পানীর সাহায্যার্থে গমন করেন। কিন্ ইংরেজ 
সেনাপতি রোজ তাহাকে পরাজিত করিলে ছিনি কাল্লীতে 

পলাটয়া আসেন। ঝাপির পতনে পর ঝাসির বানী 
কাল্লীতে আমির তাতিগার মহিত যোগ দেন। কুঞ্চের 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহারা আবার কাল্লীতে আসেন। 
কালীর পরনের পর তাহাদিগকে গোপালপুরে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহার পর বিদ্রোহী! গোয়াপিয়র দখল 

কানপুরে সিপাহী- 

তান 

করেন। ১৮৫৮ খ্রীঙ্টাব্বের ১৭ জুন ইংবেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে 
ঝশাদির বাশীর মৃত হয় ও ২০ জুন ইংরেজরা গোয়ালিয়র 
দখল করেন। রোজ তাতিয়াণ অনুসরণ করিয়া তাহাকে 

ও নানার আত্মীয় রাও সাহেবকে জাওরা অপিপুরের মুদ্ধে 

পরাজিত করিশে তাহারা চঙ্ছল পার হইয়া রাজপুতানায় 
পলায়ন করেন। উহার পর ভাতিয়! গেরিলা যুগ শুক 
করেন বলা চলে, প্রথমে বাজপুতানায় পরে বুপ্দেখণ্ডে, 

থা হইতে মধ্য প্রদেশে, পুনগায খরোদার |দকে। সেদিকে 

বাধা পাহয়া পুণরায় খাজপুঙানায় গমণ করেন। চম্বল 

ও নর্মদা নদী পার হইখা তিনি নানা স্থানে লুটপাট 
করিলেও ইনবেজ তাহাপ গঠিধোধ কারতে পারিত না। 
তিনি পবত ৪ জঙ্গলের মধা দিয়া সবাপেক্ষা সংক্ষিপ পথে 

গমনাগমন করিতেন । চাষীরা ও আদিম 'ধিবাসীব 
তাহার বন্ধু হিল । ঝাপবাপাটনে, মানগ্রাটলিতে ও ছোট- 
উদযপুরের যুগে ভাতিজা পঝাজিও হন। উন্দাবগঞ্ডে 
তিনি ফিরোজ শাহ,ব সহিত যোগ দেন। দাগযাস ৭ পরে 
সিকাবের মুছছে পরাডিত হহবার পর শাট্য! একাকী 

মানশি"-এব সহাঘ শায় সেবোঙছেব জঙ্গলে আশ্রথ লন। 
এখানে মানসিং তাহাকে হংবেজ তৈন্যাণাক্ষ মিও ৭ হানে 
ধবাইয] দেল। নিটি* অবস্থায় ধৃত £হপার পব ১৮৫৯ 

্রীষ্টাব্বের ১৫ এগ্রিশ কোট মাশালে তাহার |বচার হয ও 
তিনি মবভাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৮ গ্রাপ্রস তানুখে এই 

দণ্ডাভ্ড] পালিত হয়। সার জগ ম্মানের মতে হাতযা 
আত্মস'্মানবোধ 9 সাইসেএ মহি 5 মুড়াবরণ কবেন। 

কণেল ম।ালেমন তাতিঘার যু ১পশনে »পাচল, যুদ্ধার্থে 
অবন্থানশির্খের ক্ষমতা এব গোবলা ঘুখে পাবদশি তার 
প্রশংস| করিয়াছেন, কিন্ধ ঠাহার মে ভাতিগার 

০নাপতঠিব দক্ষতা ব। আঞ্নণকারা সোনকের দুঃসাহস 
ছিপ না। 

দ্ধ ০. টব 9617১ 121810660% 70/-50061, ৮৬ 

[0০11)1, 19577 0 1৭] 077717 1156 980০9 

115৮0000174 06176016017 1857, 0%1600, 

1963 ; ডে 3.17৬2110৭011, (7115607) 01 016 11801017 

141660779 1857-59, ৮০] 111, 1,0170012. 

বিদয়কুষ দত্ত 

তান মৃঙ্থনা হইতে তানের উত্পকি হইয়াছে । সংগীত- 
শাস্স অভসারে সাতটি শ্ুরের ক্রমিক আরোহণ ও 

অবঞ্েহণকে মুন! বলা হয়। এই মুর্ঘশার আরোহণ 
ক্রম হইতে একটি ব। দ্বইটি সবরের পোপ বা অপকর্ষ করিয়া 
তান নির্ণম করা হইত। মুগ্নাক্কত স্বরগুপি বিপরীতভাবে 

৬৪৩ 



তানপুর] 

উচ্চারিত হইলে তাহাকে কুটতান বলা হইত । সংগীত- 
শাস্ত্রে একম্বর হইতে ফট্ত্বর পধন্ত তানকে যথাক্রমে 
আচিক, গাথিক, সামিক, স্বরাস্তর, উডব এবং ষাডৰ বপা 
হইয়াছে। 

বততমানে ভ্রুতভাবে বিবিধ স্বরবিন্তাসকে তান বপ। 

হম। সাধারণতঃ খেয়ালে তানের অবাধিক প্রযোগ 
হইয়া থাকে। টগ্মাতেও একপ্রকার গমকযুক্ত তান বাবজত 

হয়, ইহাকে জম্জমা বলে। ম্বরের বিষ্ঠা "অথবা 
কঠোখি ঠ শা অগ্সারে তানের বনু প্রকারভেদ আছে, 
ইপক তান এইপ একটি উদাহরণ। ইহা! কঠের একটি 
বিশেষ প্রকিযায় সম্পারধিত হইয়া থাকে । গানের বাণী বা 
বোশসইযোগে তান করিলে ভাহাকে বোপতান বগা হয। 

রাজ মিণ 

তানপুর1 শুরা দ্র 

তানমেন (১৫০৬৮৫ খ্রা) গোয়ালিষর রাজ্যবাসী 
মকর পাণ্ডে একজন শ্থগায়ক বিদ্বান নিষ্ঠাবান পুরোহিত 

প্রাঙ্গণ ছিলেন। তাহার পুরু বামতন্্ই উত্তর কালে 

তাণমেন নামে পরিচিত হন। বালাকাল হইতেই তানসেণের 

গান প্রাতভা ও অপাধারণ ম্বরমাধুয গ্রুকাশ পায়। খাত 
1শ বসব বখসে বুণ্দাণনে ভক্ত হরিদাস ম্বামীব নিকাঁ তিনি 
স গা দীক্ষা পাও করেন এবং সংগী হশাধনার নাদবিদ্যাব 
পারদশী হণ। এ সমযে মাতৃ পিতুহাবা ইওযায় গোযা- 
শিয়রে ঝিরযা যান এব” বানী মুগনধনীর সভাগায়ক পে 
শিষুক্ত' হন। রাণী একান্তিক ভচ্ছায় সখী হোসেনী ব্রাঙ্গণীর 
সাহত ইসপাম ধর্মামুপাবে তাহাএ বিখাহ হয। তানম্মনের 

গায়ন খ্যাতি তখন গ্রেশব্যাপী। বেও্য়াধিপতি রাজারামের 
আমন্ধণে বেন্য়াখাজের ণাগাধক পদ গ্রহণ কখেন 

(১৫৪৫ ৬* থ্রী)। এ সমযে তাহাব প্রতিভার পুর্ণ বিকাশ 
হয। দিল্লীতে একটি আদর্শ সম্গী-তসভার প্রতি্। করিযা 
সমাট আকণ্ব এ সভার নবরত্রের মধো শ্রেঠে আসনে 
ভানসেনকে প্রতিষিত করেন। সম্মাট আকবর স্বয়ং 
রামতভ পাঙ্ডেকে তানসেন শাম প্রদান করেন এবং তাহার 

নিকট সংগীতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তানসেনও মৃত্যুকাল 
পযন্ত সম্রাটের স"গীত-গুরু ছিলেন । এঁ সমযে মানসেন 
বত রাগ ও ধপদ রচনা করেন। রাগগুলির মধ্যে 

দবারী কানাডা,দরবারী টোডী,মিয়াকি মপ্লাব, মিয়াকি 
সারং, ইমন্ কপ্যাণ আজও হিন্দুস্তানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের 
শ্রেষ্ঠ ভূষণস্বরপ। তানসেনের ঞ্রপদগ্ডপি ভাবসম্পদে 
যথেষ্ট সমুখ্খ । পর্রহ্ধ, হ:, হর-পাবতী, সরস্বতী, গণপতি 
প্রভৃতি দ্েব-দেবীগণের গুতি-বিষয়ক এবং মহম্মদ, পীব, 

ভা ৩৮৮ 

তাপ 

রাজাবাম,বানী মুগনযনী ও »ম্াট আকবরের বন্দনায় শনি 
সহআাধিক ঞ্পদ রচনা] করেন। আগোচনা ৪ উপদেশ 
ছলেবচিন্উহার বহু ধাপ আজও প্রচশি* । ডাহার তিন 
পুত সুরথসেন,"ভানহরঙ্গ ৪ বিলাপ থা এব" এক কন্যা_ 

সরন্বতী। তান'তরঙ্গ, বিশাস খা ৪ জামাতা মিন মি” এর 

বশধরগণ তানসেনের সা'গীতিক এতিহা আট বাখিয়া 

*ন রাগ ও স'গীতশৈলীর স্ইিতেও দক্ষ "| দেখাহস্াছেন। 
ভার শীয় উচ্চাঙ্গ য্ষস গীতে৭ উহারা £খান কাকার ৪ 
প্রবতক। এঁতিহাপিক আবুল ফজপের মতে শানসেন 
ছিলেন ভারছের এক অদ্বিহ্ীয, অলৌকিক শক্তিসম্পর্ন এ 
স্থক গায়ক । গোযালিষরে হাহাব সমাধি আঙজ্গও ভারত 
স"গাত সাধকদের তীর্থস্থানরূপে গণা হয। 

দ্র নীপলমণি চাটাপাধ্যায, সম্গানস্থধাসিন্ধ , স"গান- 
হুদশন , কুতবুদ্দীপা, ব্িসালা তানসেন, [উর্দ], নু. 
[31601)1081)10,4821-7-481017) 59115087109 08, 

1939, [ু, ৩. 78101560 4101777 49, 

11711, 0910005, 1949. 

015, 

ববেন্দকিশোৰ বায়চৌধুরী 

তাপ এক প্রকারেব শক্তি । এক কেটলি ঠাণ্ডা জল 
উনানে বসাইপে উহ] উবগ্ত হইয়া ওঠে । উনান হহতে 
তাপশক্তি শোষণের ফলেই জল উষ্ণ হয়। ১ গ্রাম জপণুক 

১০ সেট্টিগ্রেড মাত্রায় ( ১৪*৫০ হইতে ১৫*৫০ ) উদ্ক কবিতে 
যে তাপ পাগে তাহাকে ১ কাপরি বলা হয়। ইহাই তাপ 
মাপিবার একক | পরার্থবিদ্যায় শক্তি সাধারণতঃ জুল বা 
আগ 1(১ জুন--১০* আগ )ম্বাপা হহযা থাকে । সেই 

হিসাব ১ ক্যালরি তাপ প্রায় ৪'২ জুনের সমান। 

তাপপ্রযোগে বস্তর নানা প্রকার পধিবঙওণ ঘটে, 

উঞ্ণত। বুদ্ধি ইন্াদের অন্যতম। বরকে তাপ গুয়োগ 
করিলে উই জণে পর্রিণত ইয়। এ ক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগে 

বগ্তব অবস্থাস্থব ঘটিতেছে। এই তাপ উঞ্ণতাবছি ঘটায 
শা বালবা ইঙ্াকে লীন তাপ । লেটন্ট হিট) বলা হয়। 
তপপ্রযোগে সাধারণতঃ বস্ত4 আযতণ বধিত হয়, কদাচিং 
স.কোচনও লক্ষ্য করা যাষ। 

তাপ*'ক্ুকে রূপান্তার » করিয়া যান্িক শভি' স্্টি 
করা হয়। নানা প্রকার ফিম ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্ছিন ও 
পেট্রল ইঞ্িন এ এই বপাস্তর ঘটানো হইয়া থাকে । 

তাপ সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে এক স্থান ইহতে অন্য 

স্থানে সঞ্চালিত হয়। কু হইতে যে উপায়ে পৃর্থবীতে 
তাপ আসে তাহাকে তাপে বিকিরণ বলা হয়। কেটপির 
তলদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে যে উপায়ে ভাপ ধাতব 
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তাপগতিবিগ্ভা 

জ্রবোর মধা দিযষা কেটলির জলে সঞ্চালিত হয তাহাকে 
পরিবহন খলে। আবার "্গাপগ্রযোগে কেটলির নীচের 
জল উষ্ণ হইয়া উপরে উঠিয়া আসে এবং উপবের কম 
উষ্ণ জল পীচে নামিযা যায , এইভাবে একটি প্রবাহের 
সথষ্টি হইয়া সমস্ত জলে তাপ সঞ্চাণিত হয়। ইঠাকে 
তাপের পরিচলন বলে। 

দুইটি বস্তু পরস্পর ঘর্ষণ করিলে তাপ উৎপন্ন হয। 
এ সুইট ক্ষেত্রে যাস্থিক শক্তি রূপান্তরিত হইযা তাপ 

হয়। অধিকা-শ ক্ষেত্রে কিন্তু তাপের উৎস হইতেছে 
বস্তর অন্তশিহিত শনি ( ইন্টানাশ এনাজি )। ধহণ- 
ক্রিষায বস্তুর অস্তশিভি ৩ বাসাযনিক শক্তি হইতে তাপ 

স্থপ্লী হয। পরমাণু চুল্লিতে কেন্দ্রকের অগ্তনিহিত শক্তির 
একাংশ শাপে পরিণত হয়। উষ্ণতা দ্র। 

হামল সেনগুপ্ত 

তাপগভিরিষ্ভা থার্মোডাইনামিক্স দ্র 

ভাপবলয় হ্থর্যকিরণের তার তম্যের ফলে পৃথিবীর উপর 
বিভিন্ন তাপবপয়ের কষ্ট হইয়াছে । 'ক্ষাণশ অনুযায়ী 
পৃথিবীর উপর গাচটি তাপবলর কল্পনা করা হইযাছে। 
যথা: ১. উদ্ণবপয-- ইহা নিরক্ষরেখা হইতে উন্তবে 
কর্কট ক্রান্তি ও দক্ষিণে মকর ক্রান্থি পর্ধন্ত বিস্তৃত ২, 
উত্তর নাতিশীতোষ্চ বপয ও ৩. দক্ষিণ নাতিশাতোক্চ 
বলয-_ উষ্ণ বলযের উত্তরে ও দক্ষিণে স্থুমেক ও কুষেকচ 
বু পর্যস্ত এই নাতিশীতোষ্ বলয় বিস্বাত ৪. উত্তর 
হিমবলয ও ৫. দক্ষিণ ছিমবলঘ-__ স্থমেক ও কুমেঞ্চ বুল্তের 
মধ্যস্থিত দুইটি অঞ্চল উন্ধর ও দক্ষিণ হিমধলয় নামে 
অভিছিত। সাধারণ: টফ বলযকে শীতবিহীন ক্রাস্থীয 
অঞ্চল এব* হিমবলয়কে গ্রীম্মবিহীন মেক অঞ্চল বণ] হয়। 
ইহাদের মধাবতা নাতিশীতোষ বলয়ে গ্রীন্ম ও শীত উভষ 
খতুরই প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। 

অক্ষাংশ অন্ুযাধী বিভাগ করা এই তাপবনযগুলির 
অন্তর্গত সকল দেশেই কিন্ত একই প্রকারে তাপমাত্রা লক্ষিত 
হয় না। এই কারণেই আবহবিদ, স্থপান সমতাপ, রেখা 
অনুযায়ী পৃথিবীর তাপবলয় গুলিব সীম নির্ধারণ করিয়াছেন। 
হ্থপান ছুই গেশার্ধে ক, ২০* সেন্টিগ্রেড (৬৮, 
ফারেনহাইট ) বাধিক গড সমতাপ রেখা ও খ, উষ্কতম 
মাসের ১০০ সেন্টিগ্রেড (€** ফারেনহাইট ) সমতাপ 
বেখা অঙ্কন কবিয়! পাচটি তাপবলয়ের সীম] নির্ধারণ 
করিয়াছেন। এই দম়তাপ বেখাগুপি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, 
কারণ ২০৭ সেট্টিগ্রেড (৬৮৪ ফারেনহাইট ) বাহ্বিক গড় 

তাপবিদ্যুৎ কেন্জু 

সমতাঁপ রেখাটি বাণিজাবাধুর সীমানা নির্দেশ করে এবং 
ইহা 9 দেখা যায় যে কোনও স্থানে উষ্ণ হম মালের তাপ- 

মাত্রা ১০০ সেন্টিগ্রোডে (৫০* ফারেনহাহট ) অপেক্ষা কম 
হইলে তথায় বৃক্ষাদদ জন্মাইতে পারে ন। | স্থপানের তাপ- 
বপয়গুলি হহণে পৃথিবীর বিভিগন জপবাধু অঞ্চলের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 
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সুশীলকুম।র ঘোষ 

তাপবিদ্্যুত্কেজ্্র বিঙিন্ন গ্রঞ্চিয়ায় উৎপন্ন বিদ্যুতের 
মধো তাপবিছ্যাতের স্থান অগ্রগণা । অর্থনৈতিক কারণে 

বিছাত্শক্জির উত্পাদন কেন্দীভূও কণা হয়, তাপবিছাতের 
ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোঙ্জা। নবৈছ্াতিক শক্তির বহল 
চাহিপার ফলে এই অমস্ত তাপবিছ্বাৎকেন্দেব আয়তনও 

বাড়িয়া যাইতেছে, শুধু তাহাই নভে, ব*মানে ১১০০ মেগা" 
ওয়াট শক্রিসম্পম্ন বৈছারিক জেশাবেটরও বাবহত 
হইতেছে । তবে সাধাবশ ৩: এহ সমস্ত বৈদ্যুতিক 
জেনারেটরের শক্তি £০ৎ মেগাশ্যাট পধন্ত হহযা থাকে। 
আমাদের দেশে ১৪৭ মেগ।ওয়াট শর্গিসম্পন্ন জেনারেটর 

চপিতেছে। 
সাধারণভাবে বলিতে গেপে তাপবিহ্যাংকেন্ছ 

রাপাযনিঞ শক্তিকে তাপশক্তিতে কপাস্তবিত করিষা পরে 
বৈছুযতিক শক্তিতে পরিণত করাব কাণখানা মাধ। শক্ষির 
এই বপান্থরের জন্য জাপানির অন্থনিহিত রাসায়নিক 
শক্তিকে কারখানার (তাপবিছ্বাৎ কেছ্ডরেব) বিভিন্ন যন্বের 
মধ্যে নানাবিধ পরিবর্তনের মধা দিয়। যাভতে হয়। 

সমস্ত যন্ত্রাশ-সংবলিত সন্যকারের ভাপবিদ্বাৎকেন্জু 
ন্নণ্তাস্ত জটিল। সহজশাবে বধলিহে গেলে একটি তাপ- 
বিছ্যাৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন অত্যাবশ্থকীয় অ*শগুলিব তালিকা 
শিল্নক্ূপ হইবে. 

১, বয়লার ২. টাব্বাইন ৩, জেনারেটর ৪, তাপ- 
শক্িকে বয়লাব হইতে ঢটাব্বাইন পরধস্ত লইয়! যাওয়ার 
জন্য একটি মাধাম। 

তাপবিদ্বাৎকেন্দের জালাশি হিসাবে কয়লা বা খনিজ 
তৈল এবং কোন কোনও ক্ষেত্রে গাসের ব্যবহারও 

হুইধা থাকে। কেন্দ্রীয় তাপবিছ্বাৎকেন্দ্রে (সেন্টাল পাওয়ার 
স্টেশন ) সাধারণতঃ নিম্মমানেত্ধ কয়লা! জাপানি বাবহৃত 
হয়| বগ্লাগের চুপ্লিতে এই জাপানিকে দহন করিব! 
তাহার অন্তনিহিত বামাম়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে 
রূপান্তারাত করা হয়। তাপশক্কিকে বয়লার হইতে 

৬৯৮ 



তাণ্তী 

টারুবাইনের নজ্ল (1)092212) পর্ষস্ত লওয়ার মাধ্যম 
হিসাবে জলের বাবহার প্রায় সর্বজনীন । অবশ্য অন্য 
মাধামও বাবহাত হইয়া থাকে । বয়লারে উৎপন্ন তাপ 
জপকে উত্তপ্ত করিয়া বাম্পীভূত করে। উচ্চচাপ ও 
তাপযুক্ত এই বাম্প সঠিকভাবে নিপ্রিত একটি ছুঁচালো 
নলের মধ্য দিয়! চালিত হয] প্রভূ ন্গতিশক্তিসম্পন্ন হয় 
এবং টাব্বাইন নামক যস্ত্রকে ঘোরায়। পর্যায়ক্রমে 
টাবুখাইন খৈছু।তিক জেনারেটরকে ঘোরায় এবং বৈদ্যুতিক 
শক্তি উৎপন্ন হয়। 

ইহাই তাপবিদছ্বাৎকেন্দ্রে বৈছ্যততিক শক্তি উৎপাদনের 
মূল কথা। 'টাব্থাইন? ত। 

সধন্দুপ্রসাদ বহ 

তাণ্তী দক্ষিণ ভারতের অন্যমম প্রধান নদী, বুষ্টিপারাপুষ্ট 
মধা প্রদেশের বেটল-এব নিকটবর্তী অঞ্চলে (২১০৮৮ উত্তর 
৪ ৭৮০১৫ পর ) ই] উতৎ্পন্্র ণব" পশ্চিমঘাট পৰশ্মাশা 

নে কবিযা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইম] খন্বাত উপসাগরে 
পঠ৩ হইতেছে । মধা ভাবুতের মালডমির ক্ষয়জাত 
অগ্চচ্চ গিরিসমৃহ জলবিভাজিকারূপে মহানদী এব" 
গোদাবদী উপত্যকা হইতে উহাকে বিচ্ছিষ্ন করিয়াছে, 
টঞ্নাব সান্পুরা গিরিশ্রেণা ইহাকে নমদা উপত্যকা 
হহতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে । দক্ষিণে সহ্াদি পরত বা 

অজণ্ট। গিখিশ্রেণী অবস্থি 51 তাপী মধা প্রদেশ, মহাবাষ্ 
৪ গুজপাত এহ তিন বাজোর মধা দিয়া প্রবাহিত। 

উত্ম মুখ হহঠে মোহানা পধন্ত নদীটির ধৈর্ঘা মোটানুটি 
৬৪* কিলোমিটার (৪৫৯ মাহপল )। সমুদ পৃষ্ঠ হইতে 
নদীপধস্ক ১৮০ ২৭০ মিটার ( ৬০০ ৯০* ফুট) উচ্চতায় 

অধস্থিত। হহাঁব প্রধান উপনদীগ মধ্যে পূর্ণা, গিশা ও 
বোরাই উল্লেখযোগ্য | 

ভূত্থবিদ্গণ মনে করেন, তাপ্পী নদী একটি গ্রপ্ত 
উপতাকার মধা দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। 

নদী-উপত্যকার পণণ ভূমি বাতীত সম্পূর্ণ অঞ্চশটি 
লাভা গঠিত। বুষ্টিপাতের স্বল্পতা সত্বেও এই অঞ্চলের 
জলধারণক্ষম 'বেগুর' মৃত্তিকায় তুলা, তৈলবীজ, জোখার 
ইত্যার্দি উৎপন্ন হয়, কিপ্ত সেটকাধ৪ অপরিহার্য হইয়া 
দাড়ায়। ভারত সবকারের তাণ্ধী নদী-পবিকণ্পনার কফণে 
মেচের পবিমাণ বুদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপত্যকা অঞ্চলে 
কষেকটি নাতিবৃহৎ জনপদ গভিয়! উঠিয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে আকোলা, অমরাবতী, বুরহানপুর, জলগাও প্রধান। 
এঁতিহাসিক স্থরাট বন্দর ঈহার মোহানার নিকট অবস্থিত। 
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সাবিত্রী মুখোপাধ্যাষ 

তাভেনিয়ে, ঝ্যা বাতিস্ত ট্যাঙানিযার (১৬০৫-৯০? গ্রী) 
সপুদশ শতাব্দীর শ্ধিখযাত ফরাসী ব্যবসায়ী ও 
ভূপর্ষটক। পাবীতে (প্যারিস) সাহার জন্ম হয়। 
তাহার পিতা ও খু্লতা ভৌগোলিক ছিলেন। ন্বীধ 
পরিখারে ভূ বুস্তাগ্চর্চার আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার 
খলে বাল্যকাণ হইতে ভীাহার আনে দেশন্রমণের প্রবল 

আগ্রহ জন্মায় । পণিশ বখসর বয়সের মধ্যেই তিনি 
ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল, ই*প্যাণ্ড, হপ্যাণ্ড, জাঙানী, 
স্থইটজাবল্যাপ্ত, পোপ্যা্ হাঙ্গেরি ইটাশী প্রভৃতি 
পরিদশন করেন ও প্রধান ঈওরোপাযষ অস্া গুলি 
আমত্ত করেন। বহ্রব্বসায় উাহার বুত্তি ছিপ এবং 
মুখ্যতংঃ এই উপশক্ষে তিনি ছযবার ( যথাক্রমে ১৬৩১ ৩৩, 
১৬৩৮ ৪২7) ১৬৪৩ ৪৯, ১৬৫১ ৫৫), ১৬৫৭ ৬২ ৪ 

১৬৬৩ ৬৮ গ্রা) পারস্য, ভারতবর্ষ, সিহপ, দক্ষিণ পু 

এশিয়া প্রত প্রাা দেশ পধটন কবিধাছিশেন । ইহার 
মধ্যে প্রথমবার ব্যতীত প্রর্বারই তিনি ভাবতবর্ে 

আমেন। ১৬৭৬ গ্রাঞগ্জাব্ধে পাখী হইতে তিনি সাহার 

ছয়বার ভূ পর্ষটনের বিবরণ একটি ভূমিকাই ফরাসী 

ভাঙ্বায় শিখিবা প্রক্কাশ করেন। হহাব ভারতসণন্তাস্ত 

₹শ ১৭শ শতাব্ীর ভাবতবধের ইতিহাসের আকরকরূপে 

মূল্যবান ও আদরণীয়। গ্তাধুযেপ শাপপুঝো। নামক 
তা।ভশিয়ের সমসাময়িক জনৈক ফরাসী লেখক দা'ব 

করিষাছিশেন, এই ভ্রমণকাহিনী তাঙেনিযের সংগৃহী ও 
৩খ্যাবলীর ভিত্তিতে মুখাতঃ তাহার শিজেএ রচনা । কিন্তু 

এই দাবি পরবতী গবেষকগণ কর্তৃক্ণ স্বীকৃত হয় নাই । 
এতুবণিক হিসাবে মোগল রাদ্ছদদববারে ভাহার 

যাতায়াত ছিপশ। মীর জুম্না, শায়েস্তা খা গ্রণুখ সমসামযিক 

প্রভাবশাশী রাজপুর'ষগণের মংঅবেও ব্যবসায়সুত্রে তাহাকে 
আপিতে হইযাছপ। পুনঃপুনঃ ভার ৩ভ্রমণের লে অঙ্জিত 
বিপুল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাহাকে ১৭শ শওকেণ 
ভারতবধের রাজনৈতিক অবস্থা, মুদ্রামান এবং অর্থনৈতিক 
ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, হীরকাদধি খশিজ সম্পদ, পখঘাট, 
যানবাহন, ভারতখাশী হিন্দু মুসলমানের সামাজিক আচার- 
ব্যবহার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সংস্কার, লোকব্যবহার প্রভৃতি 
বিষয়ে তথানিষ্ঠ ও বিস্তারিত আলোচনা করিতে সাহায্য 
করিয়াছিল। তাহাপ গ্রন্থে ত্দানীস্তন ভাবতবর্ষের 
অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জীবনের বিশদ ও বাস্তব চিত্র 

৬৭৪ 



তাম। 

প্রকাশপাইয়াছে। মোগল রাজকোধে রক্ষিত মণিমানিকোর 
সংগ্রহ প্রত্যক্ষ দেখিবার শ্বযোগ পাইয়া রত্ব-বিশেধঙ্জকপে 

যে বর্ণনা তিনি লিপিবঞ্ধ করিয়াছেন, এতিহামিকগণের 
নিকট তাহা 9 যথেষ্ট যুপাবান। কিন্তু অপবাপর ক্ষেত্রে 
তাহার কতিত্ব প্রশ্নাধীন। তিনি তাহা সমসাময়িক 

ইওরোপীয় ভারত-পর্যটক বেনিয়ে, থেভণো, শার্দী 
প্রমুখের শ্বায় উচ্চশিক্ষিত বা তব্বজিজ্ঞান্থ ছিলেন 
না। ভারতবধীম়্ জীবনচধার গভীরে তাহার দৃষ্টি যায় 
নাই। সম্ভবতঃ কোনও ভারতীয় ভাষাও তিনি জানিতেন 
না। তাহার বিষয়বন্ত সবদা কালান্ত্রমিকভাবে সজ্জিত 

বাস্ুবিন্তস্ত নহে । এঁতিহাদিক বোধহীন বাবসা খ্রীর দৃষ্টিতে 
তিনি ভারতখ্যকে দেখিয়াছিলেন। বাঞজনৈতিক ও 
সামাজিক ইতিহাসের আক হিসাবে তাহার গ্রন্থ পল্পব- 

গ্রাহী ও অকিঞ্চিংকব | পরিণত বয়সে মস্ক্রোতে তাভেনিয়ের 
মতা হয়। 

জজ 0.:00:61, 7601 32106586 72061772, [99115 
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দিলীপকুমাব বিশ্ব'স 

তামা রক্তাত ধাতৃবিশেষ। ইহাব পরমাণুক্রমাস্ক 
( আটমিক নাগ্ধান ) ২৯,পাবমাণবিক গুরুত্ব ('ম্যাটমিক 
ওয়েট ) ৬৩৫৪, গলনান্ক ১০৮৩০ সেন্টিগ্রেড ও স্ষুটনাঙ্ক 
২৫৯৫০ সেন্টিগ্রড। বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগে তামাব, 
যোজ্াতা (ভ্যালেন্সি) ১ বা ২-_- তামার প্রথম প্রকার 
অবস্থাকে “কিউ প্রাস' গুদ্থিতীয অবস্থাকে “কিউপ্রিক? বলে। 

অতি প্রাচীন কাল হইতেই 'তামার ব্যবভার প্রচশিত 
হষ্টগ্লাছিল। মিশরে খ্রীষ্টপব ৫০** অবের সমাধিতে 9 

ভামার ট৪জমপত্ধের নিদর্শন পাণয়া গিযাছে। লৌতের 
ব্যবহার উদ্ভানিত হইবার বহু পূ হইতেই তামা ও টিনের 

ংকর ধাতু ( আলয় ) ব্রপ্ক বাবঙত হঈত। 
তামার আকরিক প্রধানত: তিন প্রকার : ১, অক্মাইন্ড 

আকরিক ২, গন্ধকঘটিত বা পাল্কাইড আকরিক ৩. ধাতু 
হছিলাবে বঙতমান তামা । মুক্কবাষ্রের মিশিগান হৃদের তীর, 

রকি পবত ও গ্রেট বেশিন অঞ্চল, ক্যানাডার কেন্দ্রীয় 

অঞ্চল, কঙ্গো, চিলি, পেরু, রোডেশিয়] প্রভৃতি স্থানে 
উল্লেখযোগা পরিমাণে তামার আকরিক পাওয়া যায়। 

ভারতের মানভূম ও পি'ভূমে তামার আকরিক বর্তমান । 

গ্রধানতঃ গন্ধকঘটিত াকরিক হইতেই তাম। নিষক্কাশিত 
হয়। প্রথয়ে শাকরিক চুর করিয়া তত ও জপের সাহাযো 
(অয়েল ফ্লোটেশন)ঘন কর। হয়। এই ঘনীভূত আকরিককে 

তামাক 

উচ্চ তাপে পোড়ানো হয়, অতঃপর বাপির সহিত 
মিশাইয়া বিশেষ চল্লিতে ৭০০*-৯০০* সেন্টিগ্রেডে উত্তঞ্ণ 
করিলে আকরিকের লৌহ বাপির সহিত মিশিয়া গলিত 
ধাতুমণ ( স্াগ )-এ পবিণত হয় এবং উহাকে সরাইয়া 
ফেলা হয়। ইহার পর গন্ধকমিশ্রিত গলিত তাশ্রকে 
কন্ভার্টার-এ উত্তপন বাধুর সাহায্যে ১১০০* সেণ্টিগ্রেড 
পর্বস্য উত্তপ করিলে অবশিষ্ট শৌহ বালির সহিত মিশিয়। 
গলিত ধাতুমলে পরিণত হয় এব" কিছু পরিমাণে গন্ধক- 
মিশ্রিত তাত তামার অক্মাইডে বূপাস্তবিহ হয়। পরে 
এই ছুই প্রকার 'তামুযৌগেব মধো বিক্রিয়ার ফলে ধাতব 
তাম্্র উৎপন্ন হয়। এই তামাকে উত্তাপ অথবা তভিৎ- 

বিশ্লেষণের সাহভায্োে পরিশোধিত করা হয়। শেষোন 
পদ্ধতিঝ সাচামো প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ খিশ্তুদ্ধ তামা 

পাওয়া যায়। ত্ছুাৎ দ্বারা এভাবে পরিশুদ্ধ করিলে 
তামব আকরিকে স্বপ্প পরিমাণে বতমান স্বর্ণ ও বৌপ্য৪ 
উদ্ধার কণা সঙ্গব হয । 

নানা পাত সহিত বিভিন্ন অনুপাতে তামা মিশাইয়া 
নিম্নলিখিত সংকর ধারণ উত্পাদন কবা হয পিন্প - 
তামা, দত্ত; বালা তামা, টিন, ব্রঞ্ধ _ তাখা, টিন 
আলুমিনিয়াম বল _- "হামা, আপুমিনিয়াম ১ গান মেটাশ 
_ তামা, টিন, দস্তা, জামান সিল্ভার _ তামা, দক্জা, 

নিকেল; ডেল্টা মেটাল -- তামা, দস্কা, পৌহ ১ োনাপ 
মেটাল-- শামা, নিকেল। ষ্টহ] হাউ পজাদধেতে বাবহাধ 
তাম্পান,। বিছ্বাৎপরিবাহী ভা ও মুছা প্রভৃতির নিষাণে, 
স্বণ ৪ বৌপোব কাঠিগ্ভর-করণে এবং ততে ও অগ্ঠান্য 
বাসায়নিক পদার্থে উত্পাপনেও তামার বভল বাবহছার 
হইয়া থাকে । 

বিভিন্ন প্রাণীর বক্ত, যক্ু ও ডিমে তামা বর্তমান। 
লোহিত বক্ষকণিকাগঠনে অন্ুঘটকরূপে মামান্ত পরিমাণ 
তাম্বের বিশেষ প্রয়োজন মাছে এবং হইহাৰ অভাবে 

রক্তাল্পতা রোগ দেখ! দেয়। নানাবপ সবজি ও ডিম 
তইভেই মানবদেহ প্রয়োজনীয় পবিমাণ তামা পাইয়া 

থাকে । কনটী প্রাণীর রক্তে যে রঙ্গক-পদার্থ ( পিগ্মেন্ট ) 

আছে তাহাতে তামা বর্তমাণ। 

আশুতোধ যুগেপাধায় 

তামাক বেগ্ুন-গোব্ের (ফামিপি-মোপানালিঈ, 

ঢ90119-3018177076 ) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী, বীরুৎ- 

জাতীয় উদ্িদ। দুইটি উল্লেখযোগা গ্রঞ্জাতির বিজ্ঞান- 

সম্মত নাম যথাক্রমে নিকোতিয়ান| তাবাকম (17001276 

৫2৮৫০%7,) ও নিকোতিয়ানা কুল্তিকা (1150807৫ 

৭9 



তামাক 

1910৫ )। ইহাদের আদি উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ 'মামেরিকাও 

পশ্চিম তারতীয় ছীপণুঞ্ক ৪ মেল্সিকো । বতমানে ধুক্ত বার 
ভার, চিন ৪ রাশিয়া মুখ্য তামাক-উৎপাদক দেশ 

বলিয়া! পরিগণিত হয়। ১৭শ শতাব্দীতে পতুগাজরা 
ভারতে তামাক আমদানি করে। ভারতে বৎপরে প্রা 

৩*৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ হয় ও প্রা ৩৪ 

লক্ষ মেট্রিক টন ভামাক উৎপন্ন হয়। হেক্ট্ প্রতি গড 

ফপনের পরিমাণ ৮৭৬ কিলোগ্রাম ভামাকপাতা। এ 

দেশে মিগাবেট, বিভি, চক্চট, হকার তামাক, নন্য ও 

খইনির জন্য ভাবাকম প্রজাতির এব কেবলমাত পস্য, 
খইনি ও হু'কার তামাকের জন্য কস্দ্িকা প্রজাতির চাষ 
করা হয়। বঙমানে ভাবঙেবৰ মোট তামাক চাষেএ ৪ 
শতাংশ পশ্চিম বঙ্গে সীমাবদ্ধ এবং ইহার "মধিকাংশ 

ঝুচবিহারে। এই অঞ্চপের চুক্চটের মোডকের তামাক 

ভারতে সমবোৎ$&ু। 

ভারতে ঠামাক চাষের কাজে ১৭ লক্ষ এবং শিল্পে 
৭ লক্ষ বানি” নিমু্ত আছেন। 

ভামাক গাছের পব সগল ও একান্তর) ফুল উভলিঙ্গ 
এপ” শাখার প্রান্তে ফোটে, ফুলে পাটি যুপ্ বুত্যযশ ও 
পাঁচটি যুন দল বওমান। প্তামাকের খল ক্যাপ সিউপ- 
জা শীয। 

সকপ প্রকার মাধহাএ্য়াঙেই তামাকের চাষ মঙ্গব। 

সাধারণ: শীভমণ্লে গ্রাঙ্মে ৪ ডফ্মগ্ডাল শীতে ইহার 

চাষ কণা হযখ। ধেশের প্রায় মবর তাবাকম' চাষ কর 

হয়, কিছু 'কুসন্দিকা” উত্তর এবং উত্তর পুব ভারতের 
শীওপ্রধান মঞ্ধশেই মীমাব্ধ। জলনিকাশের ব্যবস্থাধুক্ত 
হালকা] দো আশ মাটি ইভার চাষের পক্ষে খুব উপযোগা । 

মাটিঠে জৈব ও খনিজ পদার্থ, বিশেষতঃ পঢাস বেশি 

থাকিলে খুবই ভাল হয়। ভাপতাবে সার দে ধা উচু 

বীজগঙপাথ চারা উঠাইযা] মে চাবা বমাইতে হয়। চারা 

বসাইবাব মাস দুই আগে বীজঙলায আবণ-শাদ্র হইতে 

আশ্বিন কাতিক মাসে বীজ বপন করা উচিত। তাবাকম 

জাত ৯১৯৯১ সেন্টিমিএার এবং রুন্ঠতকা ৬১১৬১ 

সেন্টিমিটার দুখত্বে বসানো হয়, হেক্টর প্রতি ১২ ১৫ 

হাজার চাখার প্রয়োজন হয়। এক শতাংশ হেল্ব জমিতে 

দুই দকায় প্রতি বারে ১৫ গ্রা বীজ বপন কারয়া ১৫ 

হাজার চাণা তোলা হয়। অগ্রহায়ণে চারা বমাইবাব 
পরই একবার এবং ক্রমাগত ৪ ৫ দিন অন্তর মেচ দিলে 
চারা ঠিকমন লাগে। চারা বসাইবার ২-৩ মাস পূর্বেই 
হের গ্রতি ৯০-১১৫ কুইনটাল আবর্জন। সারু, চাষ 

দিয়া ভালভাবে মিশাইয়! দিতে হইবে যাহাতে তামাকের 

'ভামাক 

পক্ষে ্তিকর কেপারিন এব" অন্যান্য দ্রবা ধুয়া যাইতে 
পারে। ভাল কফশণের জগ্য মাটি অতধায়ী হের প্রতি 
৩০ ৬* কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন, ১৫-২৭ কিলোগ্রাম 
ফস্যেট এবং ৫০-৭৫ কিলোগ্রাম পটাল প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে। চার] বসানোর পবেই সমন্গ পাসারনিক 

সার প্রয়োগ করা ভাল। পগাম সাপ সাল্ণ্টে অফ 
পটালরূপে প্রয়োগে তামাক ভাল জলে । পশ্চিম বঙের জন্য 
২৫ মেট্রক টন খামারের সার এব" মাটির উপরে ছিটাহযা 
মিশাইয়] দিবার জগ্য ১১০ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন হক] 
এব" খইনির "হামাকে প্রযোগ অনুমোদন কবা হয়। 

জমিতে আগাছ] একেবারেই হহতে দিলে চলিবে ন]। 
দ্রপুবে পাঠা ঢশিষা পড়া দেখিপে সেচ দিতে হইবে। 
মোট ৭-১* বার হাপকা মেচেই কাজ হম। অন্কিরিক্ত 

সেচে ক্ষতি হহতে পাবে। পাচার বুধির সহাযতত। 
করিবার জনতা ফুল আসিলে ডগা শািযা দিতে হয়, 
পরক্ষেব শাখা ভাঠিযা দে€যা হয়। তুলি দিঘ। 
নারিকেল নেলের প্রযোগে নহন শাখা হওঘা বন্ধ থাকে । 

ক] না বিডির তামাকের জন্য ৮ ১০ খান এব, সিগাণেট 
বামোডকের তামাকের জন্য ১৪-১৮ খানি পাতা বাখিযা 
ডগা ভা হয়। 

পাতার গায়ে মিচা-পড। দাগ হইতে আরগ্ভ করিলে 
পাল তোলার সময হইফাছে বুকিতে হইবে। চারা 
বসাইবাব ৪২ মাস পরে বিডির জন্য এব ৯০-১০০ দিন 
পবে চঞ্চটের জন্য তামাকপাতা তোন্া হয। গুকার 
তামাকের জন্য %ম্্তিকা প্রজাতির পাতা বৈশাখ-জোষ্টে ও 
তা” কম প্রজাতিব পাতা দ্যৈ্টেব শেষে তুলিতে হহবে। 

ধশ্যে বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতিব জন্য তামাকপা ঠার বিশেষ 
পরিচযা বা ধঁকগুরি” প্রযোজন। সিগাবেটেব জন্য 
তামাকপাভাপ পরিচর্ধা করিতে তাপশিষ্খের খাবস্থাণুক্ত 
গুদামে প্রযোজন ইয এবং এখানে কাঠের আগুনের 
মাহাযো আব্শ্বাকম'ত গবম বাতাস নল বা '্রার মাহাযো 

চাপনা কণা হয। বিডি বা কার তামাকের ক্ষেন্ছে 
পাতাগ্চলি মকাপে উঠানে মেলিয। দিয় বিকালে গুধামে 
গাদা করিয়া রাখা হয় এবং অত্যধিক গরমে পাতার 
ক্ষতি রোধ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গাদা ভাডয়া নূতন 
করিয়া সাজাইতে হয়। ইহার পর বিডি ছাড়। অন্যান্ত 
তামাকের পরিচর্ষা-করা পাতা সন্ধানের ( ফামেন্টেশন ) 
জন্য গাদা করা হয়। মানাতিরিষ্ সন্ধান রোধের জবা 

গাদা ভাডিয়া সাজানো হয় এবং যখন বণ ও গন্ধের উপযুক্ত 
বিকাশ ঘটে, তখন বাবসায়ের প্রয়োজন অন্যাষী তাহাদের 
অেণীবিন্তাপ করা হয়। 

ণ৬১ 
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তবে [110191) 00101701] 0 48£11010160151 [২০৭০ 201), 

1712784909৮ ০0 44260916, িতড 10611), 1966, 

[01500097016 65010011105 2110 91091১0০৭, 

30৬০0170761) 04 [17019 48110816810 91042010707 

17072) 10511), 1967. 

মুবাবিপনাদ €৬হ 

তামাক পাতাধ যে সঞ্ল উপক্ষার বা আলকালবেড 
বর্তমাণ তাহাদের মধো নিকোটিন গ্রধান। ফ্রান্সে প্রথম 

তামাকের প্রচলন করেন নিকোট * তাভারহ নামাগ্রসাবে 

নিকোটিনের নামকরণ হইয়াছে । 'তায়াকপাণা হইতে 
নিকোটিন নিষ্কাশন কণ| হয়, এ পাতাৰ হহাব পরিমাণ 
শঙ্করা গ্রায় ৫ ভাগ। হহা শ্বচ্ছ, বর্ণহীন, তিভম্বাণ) 

কটরগন্ধ, বিষাক্ত ঠৈলজাতীয় পদাখ। ইহ। জলে ধধণীষ 
এবং ইহার স্ফুটপাঙ্ক ২৯৬ ২৪৭০ সেন্টিগ্রেড। নিকোটিন 
পিবিডিন ঘটি ৩ উপক্ষার  পিখিডিন ৪ পাইরাশিডিন এব 
বলযের সমন্বয়ে হহার অণু গঠিঠ। রলাগনাগাধে ইহার 
ারণের ( অন্পিডেশন ) ঘশে নিকোটিনিক আযমিড নামক 
বি বগীণ ভিটামিন উৎপন্ন হয়, কিন্ধ মানণ্দেহে নিকোটিন 
হইতে এভাবে তিটামিপের সপশ্লেষণ সঙ্গব নহে। 

ধুমপান করিলে তামাকের নিকোটিন কিছু পরিমাণে 
টুক্ষট বা পিগাবেচর ছাহ এ রহিযা যাষ এব কিছুটা 
বৌয়ার মহিত মুখে প্রবেশ করে ১ এহ খোয়া হইাও অন্ন 
পরিমাণে শিকোটিন মুখবিবব, গশাবণ, নাসারদ্ধ, শ্বানাশা 
প্রভৃতির গ্লৈম্মিক ঝিশীর মধ্য ধিয়া রক্কে বিশোমিত হয়। 
থইনি এুখে দিলে বা নগ্ গ্রহণ কাঁপলে যথাক্রমে মুখ এ 
নাসিকার শ্লেম্মিক ঝিনী দিয়া অগ্রব্পভাবে অল্প মারা 
নিকোটিন বঞ্জে প্রবেশ করে। বকে অন্ন পরিমাণে 
শিকোওন প্রবেশ কবিলে তাহার প্রভাবে আমেজ হই হয় 
এব, কিছুকালের মধে ৬ পৃহপান অববা নস্ত বা খহনি 
গ্রহণ নেশায় পধবদিত হয়। 

দেহে শিকোটিনর প্রিয়া পঞ্জে উঠার মানার উপর 
বহুল পরিমাণে নিরব করে। অন্পমানার নিকোটিন 
নানগ্রষ্বিগুশিতে নাভকোনের ঝিল্ির বিছদন (ডিপোপা- 
রাহজেশন ) ঘটায়, ফশে মাবেগ মহজেহ নাভগ্রন্থি পার 

হহয়। গ্রন্থি উত্তর নাকে উনদ্দীপিত করে ১ অর্থাৎ অল 
মানায় ইহ লা টন্তেঙজক। কিন্তু শিকোটিনের মাত্রাধিক্য 
ঘটিলে না€গ্রন্তিতে ঝিল্বির দীর্ঘস্থাযী বিছুদন হট হয়) ফলে 
আবেগ নাগ্রঞ্থি শঠিগ্ষম করিতে পা না এবং গ্রন্থি 
উন্তুবব নার্ভের প্রি বন্ধ হয়। নিকোটিনের প্রভাবে 
বিশিনন এজ্ছিক পেশীর মৃহ কম্পন ঘটে, হৃদপিণ্ডের গতি 

তামিল 

বুদ্ধি পায়, মন্তিষ্কে বমনকেন্ছ উদ্দীপিত হওয়ায় বমনোদ্রেক 
হয এবং ত্বকের বক্'বাহগুলি অধিক উনুক্ত হইযা ত্বকে 
রগুসধালন বৃখি পাওযায মুখমণ্ডল আবক্তিম দেখায়। 
অতঙাধিক ধৃযপানের ফশে অনিদ্রা, শ্ধাহীনতা, ছাতের 
মুছ কম্পন, বমনেচ্ছা প্রভৃতি যে সকল উপসগের স্থতি 
হখ, সেগুলি প্রধানতঃ শিকোটিনেরই আধিকাজনিত। 
মাহার তাখঙয্যে নাঠের উদ্দীপন! ও অবসাদ-- উভয়ই 
ঘটাষ ধলিষা ভেষজশাস্থে নিকোটিনের প্রয়োগ বিশেষ 
ম্বিধাজনক নহে । কাচন্ব ঈষধ হিসাবে নিকোটিনেএ 
বাবহাব উল্লেখযোগা । 

ঘর. শা & 6115) 216 01017 417210265, টিতে 

৬000, 1949, 
দেবছেতা ৩ দাশ 

তামিল দ্রাবিড ভামাগ্ুলির মধো সবাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও 
গুব হপণ শাষা শামিল । যে চানিটি জ্রািড ভাষায় 

উন্নত শ্রেণীর সাহি ঠা খচিঠ হহয়াছে, 'শাহাদের মধো 

প্রাচীনতম সাহিনের নিদশন পাদ্ধা যায হাশিশে। এই 

নিদশনসমূচেব মধো প্রাচীনন্ম হহণ বিষ্ধাচল শম্মনকারী 
অগন্ভারাঁধর আনক শিয়া বা প্রশিয়ার রচনা বশিখা বণিত 
“ ালকাপ পিএম শামক একখানি শিশি্ঠ বাকরণ গ্রন্থ । 
কাভার ৪ কাহার ৭ মতে বচনাকাশ খ্বীঃপবর ৫ম শশাঙী। 

দীণকালবাণা তামি সাঠিশোধ হত্হিল ম্মবাণ 
রাখিপে দ্রাবিড ভাষামমাহুব মাধা ০৮1 ব 95, তাবতের 

অন্যান্ত জাবন্ত াপাসমুহব মবো৭ তামিলকেই সবপ্রাপীন 
বলিতে হহবে। কিন্খ নামে এক হহলেও বিশিন খুগের 

তামিল হাষাথ কপগতও পার্থকা কিছ কষ নর়। আর্দি 

তা।মন, পুরা *ন তামিশ, প্রান গামিশ, মধানুণীয তামিণ, 

আধুনিক তামিপ প্রতি প্রয়োগ হহতেই এই আধাটির 
বাাকখশগ ৩ বিভিন্ন ঠা অনুমান করা মায়। 

অন্যান্য আ(ধ৩র ভারতীয় শাধার মঙ তামিনেও 

স্কৃত ও প্রাকৃত শবের প্রবেশ ঘটিখাছে। কিন্তু তামিল- 
শাষীদের ধ্বনিগত বৈশিষ্টোর জণ্ত এব" 'উদ্তপীয় ভাষা 

অর্থাৎ স*ক্বৃতের সহি সাধারণ মচিষেব পরিচষ না থাকার 
সন্ত মাপয়ালম্, কমললড ও তেলুগু মত সমুদ্ধ দ্রাবিড় ভাষা- 
গুলিতে যে পরিমাণ ম'স্বতের প্রভাব পভিয়াছে, তাহার 
তুপনায়্ তামিসের উপর সংস্বৃতেক্ধ প্রভাব সামান্থই বল! 
যায়। বর্তমান কাণে দ্রাবিডগোষ্ীর গ্রতিনিধিমুশাক ভাষা 
তামিপ। মুন দ্রাবিড় ভাষার ধৈশিষ্ট্য অধিক পরিমাণে 
রক্ষিত আছে তামিলে। দ্রাবিড় (“তিরাবিট? ) ও 

তামিপ ( “তমিড') শব্ধ দুইটির আকারে পার্থক্য থাকিপে৪ 
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তামিল 

উৎপত্তির দিক হুইতে উহার! অভিন্ন খলিয়। কেহ কেহ 
মনে করেন । 

তামিল বর্ণমালার ১২টি দ্বরপর্ণের মধো খ, ৯) ২১ £ 
এই চারিটির স্থান নাই । হুদ্দ দীর্ঘভেদে ছুটি “এ এবং 
ছুইটি “৪” আছে ( অন্যান্য দ্রাবিড শাষধানেও এই বৈশিষ্ট্য 
বরহিয়াছে )। সবাপেক্ষা উল্লেখযোগা তামিশে ব্যগরণবর্ণের 
স্বল্পতা) মাত্র ১৮টি বাঞ্নবর্ণ লইয়া তামিলের কাজ। 
সংস্কন্চের ২৫টি ম্পশশবর্ণের স্থলে তামিলে মাত্র ১০টি. ক ও 
চঞ্টণ তন পম। শ্রহাপ্রাণ ধ্বনি ও ধরণ তামিশে 
নাই । ঘোষবৎ-ধবনি থাকিলেও তদ্ুপযোগী পৃথক বণ 
নাই। তামিলে থোষ ৪ ন্মঘোধধবনির অধন্থাণ এমনভাবে 

নির্দিষ্ট ও গুনিয়ন্ত্রিত যে, একই বর্ণের সাহাযো উভয় ধ্বণিব 
কাজ চলিতে পারে । কিন্ধ সংস্কৃত ভাষায় মহাপ্রাণ ও 

ঘোষ অখোষধ্বনির স্বতঙ্থ অক্িত্বেব জন্য সংস্বাত শব্দের 
তামিল শিপান্তরীকরণ সম্ভব নয। তাই জ্রাবিড ব্রাঙ্গণগণ 
সংস্ক ৩ ভাষা লিখিবার জন্া গগ্রন্থ-লিপি" নামে একটি পুথক 
লিপিব উদ স্ল করিয়াছেন । পরব কালে ব্রাঙ্মণমমাজের 
৪ সস্কান্র ্মবর্ধযান প্রভাবের ফলে জষযসতক্ষ 

এই পাটি বর্ণ জামিল ব্যাকরণে স্বান পাভ করিলে আজ 

পর্ধস্ক উহার| শামিল বর্ণমালার অঙ্গীতৃত হয নাই, “উপ্তবীয় 
ভাধ।র অক্ষর? এই নামে পৃথকভাবে অবস্থান করিতেছে। 
গোড়া ভামিলভাষীরা পারতপক্ষে এই বর্ণগুলি ব্যবহার 
করেন না। সংস্কতেব তুলনাষ তামিপে যুক্ত বাঞনধবনি 
অপেক্ষাকৃত কম। তামিপ লিখন-পদ্ধতিতে যুক্ত বাঞ্জনের 
বাবহার একেবারেই নাই । এই সমস্ত কারণে ঠামিল 
ভাষায় ব্যব৩ এবং তামিশ লিপিতে লিখিত অভিপরিচিত 
সংস্কৃত শবক্গগ্ুলিকেও চেনা কঠিন হইতে পাবে: যেবূপ-- 
পরীচৈ (পরীক্ষা), পিবচনৈ (প্রশ্ন) পাককিয়ম্ (ভাগা) 
চিত্তিরৈ (চিত্রা), ররুটম্ (বর্ষ), চিত্বণ্ (শিব), 
ইরব্ীন্তিবনাত ( রবীন্দনাথ ) ইত্যাদি । 

সাধু ৪ চলিত তামিলের বাধধান খুব বেশি। কথা 
তামিলে যেমন স্থানগত বিভিম্নতা আছে তেমনই আছে 

সম্প্রদায়গত পার্থকা। ত্রাক্ষণ-অব্রাঙ্গণের কথ্য ছামিলে 
রূপভেদ? খুবই স্পষ্ট। এই সমস্ত কারণে তামিলনাডে 
বাংলার মত একটি সবঙ্জনগ্রাহা সাধারণ বথা '-'ষা গড়িয়া 
ওঠে নাই। অদূর ভতবিষ্াতে তাষিপ সাহিতো কথা 
তামিলের প্রবেশলাতের সষ্ভাবনাও তাই হদ্ূরপরাহত। 

দ্র ডে, &৬, 21016515000) 15112075610 596) ০0 17016. 

৬০1. 1৬, 08100055, 1906; [২9৮০1:6 0013৬০11, 

4 (00771012076 0111181 01 66 10725101011 01 

9081 17101 17171119০01 1,21742865, 1901095, 

তামিল সাহিতা 

1961; ১০010 1600170 01)%000101,707750হ5 

1) 17182701165 01 1১19017%177014, 0810এ00৭, 

1993. 

বিধুপণ ৬1১ 

তামিল সাহিত্য দ্র হাঞ্জার বৎসরের প্রাচীন এশ্হাপুষ্ 
তামিল ভাষা সংস্কৃত সাহিভোর পাশাপাশি থাকিয়া এবং 
সংস্কৃত তথা ভারতীয় আশ ভাষ' হহতে কিছু কিড়ু শষ 
এবং ধীতি গ্রহণ করিযা৪ ভামিল সাহিন্য একটি দক্ষিণ 

্রাবিডীয় ধারা রক্ষা কবিতে সক্ষম হইঘাছে। 
তামিল ভাষা ও সাঠিতোর বিভিন্ন স্তরের ইতিহাসকে 

নিয়পিখিত বিভিম্ন ভাগে বিভঝ করা হয়: ১. আদি 
তামিল (শ্রীষ্টায় ৫ম শঠান্ধী ) ২. প্রাচীন তামিল বা 

ক্ল্যাসিক তামিপ - পডন-তমিড, চেন-শুমিডভ ( 1১52817- 
(৭1112, (০61-00)12, ৫ ০০-১৩৫ ৬ খা ) পলব, চালুকা এ 

চোড (07059 ) সাম্াজোর পময ৩. মধামুগীয তামিপ 
- ইটেহভমিড (৭1-শোনাাাহি,। ১৩৫০-১৮০০ শ্রী )) 

পরবঠা চোপ ও বিজ্যনগর যুগ 9 মাছুবার নাষকদের 

সময পর্বন্ক ৪. পতন ন| ্সাবুশিক 'হামিপ-- পুত "মিড 

(10-0-08]212, 010-00410015 ) অথবা গ্রামা তামিল 

কোডুম জিড (0450-01212 0, ব্রিটশ শাসনের কাপ 
( ১৮০০ খ্রীটার্ধ)) হইতে আবস্ত করিয়া বঙওমান কাপ 

পযন্ত । 

আদি ঠামিপ সাহিতাকে 'স*গষা লাহিতাও বলা হয়। 

অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাখিল ভাষায সাঠিতাচচাব 

ও কবি-সংবর্ধনার জন্া সাহিত্যসভা বা স-গম আহবান 
কার গীতি প্রচলিত ছিল। আধুপ্ক তাশিপ সাহিত্যে 
এমন অনেক নিদর্শন আছে যেগুলিব সঙ্গে সগম যুগের 
সাহতাকর্ষের একট যোগ পক্ষ করা যায়। পগিতদের 

মতে শ্রীগজন্মেধ অধাবধহি * পূবে অথবা পথেই সংগম-কখিবা 

কাব্য রচন। কবিষাছিলেন, কিনব যে ভাষায তাহাদের 

রচনা পাওয়া গিধাছে তাহ চেন-তখিড বা গ্রাচীণ ভাখিল 
(৫*০ রী হইতে)। ষবগ্রাসীণ আামল পুস্তকের কাশ 
সম্ভবতঃ ১ম ত্রীষ্টাবব। 

সঙ্গম যুগের তামিল সাহিতোর নিদশন বেশির ভাগহ 
ংকলন-গ্রন্থাকারে পা যা গিখাছে। ছুঠটি প্রধান সকলনের 

আধো এগ্রথম হইল পহুপ্পাট্, (1518114-1)-750115 ) 

( গীতিকাবা-দশক )। এই কবিতাগুপ ৮জন কাবর 

ছারা রচিত এবং ১ম শতাব্দীর দ্বিতীয় শাগেব বিভিন্ন 

বাজগণকে উৎসগীরুত। কবিতাগুপির ছত্রসতখা। ১০৩ 
হইতে ৭৮২ পর্বস্ত। কবিতাগুলিতে তদানাস্তণ তামিলদের 
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তামিল সাহিত্য 

নখ দুখে, যুদ্ধ-শাস্থি, ভালবাসা ইত্যাদিব বর্ণনা পাঁওধ। 
যায়। সহজ সবপ সত্যে ও সৌন্বযে হুহ!1 পৃথিবী যে 
কোনও সাহিতোর সহিত তুশনীয। 

এই কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগা পক্কীরাব্ বা ণক্কীবার 
(51051 01 বা বিহগা0্এা) প্রাচীন গামল সাহিত্যের 

ইনি একজন অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি। ইনি উল্লিখিত কাব্য- 
সংকলনের ৬ষ্ এবং ১ম কবিতাব রচয়িতা বলিয়া 
অভিহিহ। ৬ষ্ঠ কবিতাটিতে তামিল ও আখদের ধর 
বিশ্বাসের মিন লক্ষা কণা যায। ইহার বিষয়বন্ত যুগের 
দেবত' মুককন (009]5১0) ইনি শিবপুত্র কাঠিকেয়, 
স্ুব্র্ষণাম অথবা কুমার । 

দ্বিতীষ সংকলনের নাম (এট্র,ৎত্তোকৈ? (ঢ৮0011, 
৮টি সংকপন)। ইহার অন্তুক্ত পতিএপ্ পাট 
(09070000509009 ) দশজল বিতিম্ন কবির প্রতোকের 

দশটি করিয়া কবিতার গ্রস্থন। এইগুপি 'পকপ্ পাট, র 
মতই তামিলনাডের জীবনধারাকে রোম্যান্টিক ৰপে 
প্রকাশ করিযাছে। দ্বিতীয় সংকলনের আর একটি 
কাবাসংগ্রহ “পরি পাপ (চ6901-0501) এ তামিল 
দেব-দেবী, বিষু। (তিঞ্টমপ) ও মুককনের বণ্দল! 
করা হইযাছে । 

এই মুগে এই ছুইটি গ্রন্গ বাতীত পাচটি বিস্তৃত 
বর্ণনামূশক কাব্য পঞ্চ কাবাম্ (121০4 ঘুএডঠ৪) ) 
চিত হইয়াছিল। এইগুলিকে মহাকাবা৭ বণা চশে। 

রচয়িতাগণ সকলেই সংগম যুগের কবি বলিষা চিঞ্চিত। এই, 
কাব্যগুপির মধো একটি হইল “চিলপ্ পতিকারম্ (০1137 
৪02ানোণ। ) নুপুরের কাবা । ইহা ইপম্কো-অটিকল্ 
(11907100--80111 )-নামক একজন জৈন ধর্মাবলম্বী 

চের রাজপুত্রের রচনা । বিয়োগান্ত এই কাবাটিতে দুহজন 
তরুণ ব্যবসাধীর প্রেমকাহিনী বণিত হইযাছে। খ্রীষ্টীয় 
১ম শতাব্বীব তামিলনাডের জনসাধারণের জাকজমক পূর্ণ 
বর্ণনার জন্যই উহার বিশেষ মুলা । অন্য একটি কাবোর 
নাম 'মপণি-মেকলৈ' (1001-07618121)। ইহার রচয়িত। 

চি-পৈচ, চনুনার (07109121-0017000 0277 ) নামক 

একজন বৌদ্ধ। এই কাবোর নায়িকা মণি-মেকশৈ 
(501-10619191) একজন রাজপুত্রের প্রেমপৃণ বিবাহ- 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বৌছ্ছ সন্াসনীর জীনন বরণ 
করিয়া লহয়াছিলেন। ইহাতে মে যুগের জীবণযাত্রা, 
সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্ত ধর্ম পম্প্রদায়ের 
আচার-আচরণ ও মতবাদ গ্রতিফণিত হইয়াছে । 'মাদি 
ভামিলের সবশ্রেষ্ঠ নিদর্শনদূপে 'মণশি-মেকলৈ' ও চিলপ্ 
পতিকারমূণকে চিঞ্কিত কর! চশে। এই যুগে রচিত 
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জৈন কবি কন্কু বলির 'পেরুম-কতৈ" (081 010- 
]2091) কাবা কৌসাম্বীর রাজা উদযন এবং উচ্জগিনীর 
রাজা প্রদ্যোতের কন্তা বাসদন্তার প্রেমকাহিনী লইয়। 
রচিত। 

৫০০ খ্রীষ্টাব্জের পর রচি হয় ১৮টি নীতিগর্ভ কবিতার 
₹কপন “পতিনেন কীড্ কৃ কণক্ক? (1১201-60-1062-1 

[,0108106 ) , ইহার কবিতাপ্ুলি ক্ষুদ্র এবং দ্বিপদদী। এই 
১৮টি স'কশনের মধ্যে সবাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য হইল তিকু- 
বাণ্লুবর (014-৬০110591) এর রচিত কুরশ। ((29081)। 

তিঞ্চ বাল্নুবব্ ব্রাহ্মণে ঠর কুলোদ্ধব । হইনি ধর্ম, অর্থ, কাম 
এই ত্রিবশ লয়! বহু ছিপধী কবিত। রচনা করিয়াছেন। 
ভারঙবধের ভন্রজ্ঞান-সাহিত্যের মধো 'কুর্দশ? একটি উচ্চ 
স্থানের অধিকারী । এহ কাব্যটি ভ*বেজী ও লাঁতন- 
ধ)তীত অগ্যান্ত হওরোপীথ ভাষায় এবং বাংপ! ৪ হিন্দীতে৪ 
অনুদিত হহযাছে। 

গপ মুগ ৪ পণ সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে ব্রাঙ্গণা 
ধর্মের পুনকথ্থানের উদ্দীপনা তা'মণ সাহিত্যে গৌরণ 
আনয়ণ করিযাছিল। তামপনাডের শাখনমাপ (বি ত80- 
[101 ) বলিয়া] আঙহিত শৈব সন্ত ও |মইকদের হাতে 

শৈব-সিদ্ধান্ত দন উন্নতি শা কারমাছিশ।  এহ লময়েত 
বৈষ্ণব মন্তেরাও উর ও দক্ষিণ ভাবতে তাঞবাদর ভিত্তি 
স্থাপণ করেন ( ৫০০-১০০০ গ্রী)। শৈ সগ্ুদের থালা 
রচিত শৈব স্তোতর ও কাঁবতাগুপিকে ১১শ শগঠার্ধীতে 
নম্পিয়ণ্তার্ পম্পি (বি 071)1-১ 81000 19201) 0 

ধারাবাহিকগাবে (১১ ভাগে) প্রকাশ কবেন। 

সক্লনগ্ুলিকে বলা হয় “িকমবো (এনা 91915 ) 
স্তোব্রগুপি 'দেবমাপা" বলিয়। বণি৩। অগুম 'তিঞ্মুরে তে 
যে ভগ্িস্তোত্র আছে তাহা র5যিতা মাণিঞ্চ বাচকর 

(৬511]5 ড5০701551)-নামক একজন শৈব সন্ত। 

তামিল শৈব সন্থদের মধ্যে ইনি চতুর্থ স্থানের অধিকারী । 
এই যুগেব শৈব সন্তদের মধ্যে মাণিক্ক বাচকর সম্ভবতঃ 
সর্বপ্রধান। ইহার কবিতা ই*বেজীতে অনুধি ও হইয়াছে। 
উল্লিখিত সম্তদের (৬৩ জন) সম্বপ্ধে তামিপ দেশে যে 
সমস্ত কিংবান্তি প্রচশিত আছে ভাহ] তামিল শৈব ধম- 
সাহিত্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিযা আছে। 
এইগুলি “পেরিয় পুরানম” (061159-001815810, ১২শ 

শতাব্দী) নামক গ্রন্থে সন্ত্িবিষ্ট আঁচে । 
তামিল দেশের ১৮ জন বৈষ্ণব সন্তের আডবারু কর্তৃক 

রচিত ৪০*০ স্তোত্রের সংকপন করেন শ্রানাথমূনি ( ১১শ 
শতাবী )। ( 'আডবার' ভ্ব)। নাপ-আয়ির প্ প্রবন্ধাম? 
(টি হ1-25/05-2-01009002াঘ )নামক এই সংকলনটিকে 

৭৭9 
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বৈষবেরা বেদশ্ববপ মনে কবেন। এইখানেই তিকমুরৈ- 
এব গ্ায় প্রথম ভক্তিবাধের প্রতি বিশ্বাস দেখয় ভাষায় 
বান্ত হইতে দেখা যায়। এই ভন্রিব পাঞর কখন৭ শিখ 
কখনও ধ! বিষুঃ। 

তামিল বৈষ্ঞন কবিদের মপ্যে আগ্ডাল, আন্টাপ বা 
গো (2১701 ব। 304) নামক একজন মঠিলা কবি? 
আছেণ। “তিপন্পৃ1ানৈ" গ্রন্থে উহার ৩০টি কবিলা পাওয়া 
যায়। ইহাতে প্রথম মানব-মান্বীব (কুঞ্জ গোপিনী) কপকে 
ভক্ত 9 ভগবানের প্রেম বণি 5 হহয়াছে। পববতা কাপে 
এই জাতীয় ভকিকাবা উত্তুব ভাবতেও বিস্তার পাভ 

করে। হহা হংরেজী, বালা প্রভৃতি ভাবায় অণদিত 
হইয়াছিশ। 

পশম হইতে এযোদশ খ্রাগাকে (চোপ সম।টগণের 
গৌবপমগ বাজ তকাল) কষেকজন বিখ]া হ কবির মাবিভাব 

হহখাছিণ। হগাদেব মধো কম্ধন প। কম্পন (৭1000810), 
9ট৯,৪ন (010910১011৭া7 ) বিবি প্ুকডে (10 

21১91)01) বিশেন টপেখখোগ্য । কর্ধন তাশিশ ভাষায় 
'পামাযশেোর অপশ্রে্ অনুবাদক | ভান বাহায়ণেব হব 

আনবাদ করেন নাহ | সনালোচকদেব এনে ইশি শামিল 

লাঠি শারু বকপপ অনাতম শ্রে কবি । কঙগনকে প্লাটান 

স্গও ধুগেব শেষ বান এব বানা প্রুশাব আথবা সব- 

শপ *৭ প্রবুনতসমান্থ 5 মধায়গাথ মিলের উদগা ৩ 
কি বলিযা ন্মভিহি 5 বরা যাইতে পারে। “পট্ুক,এন? 

বামাণণেন শেষ সগেব (উদ্প কাণ্) অগবা। কাখিয়া 

ছিশেন | 

পুকডেশি মভাভাপ্তেব মঅন্রবাদ কবেন। তাভার 

অগ্ণাণ সহনদ ৭ প্রশ্পর ভাষায় হশ্ষাঘ জনগ্রিষতা লা 

করে। হাব সপশ্রেজ বচনা নল *মসগ্ঠাৰ কাঠিপী 
'মবনঙ্গণে বচি ত নশ-েশণা (টি 12৬601৭)। 

০.১।ন সমাচগণের সমায শৈবদের একটি ননন সম্প্দার 

শৈরামপান দন প্রবতন কারযাছিশেন | ইহাদের আপ 
সবশ্েষ্ঠ 1ছলেশ মেয় কন্ত তেবব (1১1৩১1১0010 থাত 
১১২৩ খ্বী)। তাহার “চিন কিনান পো নন? (2ৈ৮1- 

16701747190 0011)) বা শিব-জঞান বোবধম? (31৭-]10 20 - 

17)01)0 ) শৈব-সিঞান্ত দর্শনের মৌপ গন্থ। তাহাব শিয়া 
মরুল্ নান্ত শিবাচাখ (40017181101 915701015৭) বচিও 
£শিণজ্ঞানসিছছি তামিশ শৈব দশনেব একাট প্রামাণিক 
গ্রন্থ । 

চতর্দশ শআবীব প্রথম ভাগে আামিল "ভাষা এবং 
সাহিতো একটি নৃতন যুগে স্দ্পাত হঈপ। ইচ্গাকেই 
বল। হয় মধাবুগীয্ তামিশ (১৩৫০-১৮০০ প্রী)। এই সময়ে 

| ৩1৮৭ 

গামিল সাহিত্য 

ভাষা ধীরে ধারে পরিবতি 5 হইতে লাগিপ) ছেদ-চিহাদিলু 
বাবহাৰ শুক হভপল এবং ক্রিয়ার কালগগনে ন'তন উন্নতি 
পবিলর্ষিত হইপ। মধ্য ভামিনল যুগে কোনও উল্লেখযোগা 

মৌলিক রচণাবণ সন্ধান পা্যা যায় না। এই সময়ের 
সাহিত্য ও সংস্বতি মশতঃ মন্দির, আমম ইন্যার্দি ধঙ্- 
গ্রতি্গানকে বেন করিম] গডিযা উঠিষাছিল | অধাধুগের 
(১৮৫০-১৬০০ থ্রী) কবিদের মধো বিশেখ উল্লেখযোগা 
হউলেন কুম্বকোণম (৫9109081022 )-এর কাপমেঘম্ 
(1091৭100601 )। ইনি কিছু ধর্মস্গাত রচনা কৰণেন। 
ইনি প্রথমে বৈষুব ছিলেন পরে শৈব ধর্ম গ্রহণ 
কশিয়াছিশেন | অগা সাহিতিকদের মধ্যে উল্লেখযোগা 

হইলেন মঠাভ'রতের অন্বাদক বিপ্িগ্প, বর (৬111 
[09110181)1 পরনছোতি (70918171001) চিত 
শৈধ পুবাণ গ্রন্থ 'চেপাবণা পুরাএখ কাবা বিশেষ অলপ্রিয়। 

শৈব ধঙ়াবলম্বী কলিদের মণ সবাপেক্ষা বিখাত কৰি 
হহলেন শাপ্মানণর (০501) ২079থা, ১৭৪২ শ্রা)। 
ভহাব রচিত» শিবস্োনগু'ল তামিলনণডের সবত্র অতি 

অঠরাগেব সহিত গাত হই ত। 

আষ্টাদশ »শাবীনে কয়েকজন মুসলমান কবিধ নাম 

পাদ্ধ। যায়। ইহাদের রচিত কাব্যোব সহিাক মূলা 
বিশেষ শাহ। 

যোঙশ শতান্ধীর শে ভাগে খ্বাগান মিশনারিরা 
থ্রঙ্্ধ গ্রচাবেব লনা তামিল ভাষার ১57 "মনু কপেন। 
াহাদেব চেষ্টায প্রথম শামিল ভাষার পুস্তক ১৫৭৭ খ্রাগাৰে 

কোচিন হহনে প্রকাশি * তম | ১৭শ *ব ১০শ শশাবীতে 
কিছ পুশ্ঘক প্রকাশিন হইখাছিল। ১৭শ শতাব্দীর প্রথ 
ভাগ মাঞ্চশাব ছেন্ছট পাদরি শোবেতো ধিনোধিলি 

( 701720(9-01-0110, ১৬৭৬ ৫৬ খা) হহাবোধন্থামী 
নায়ে চঙকগুলল গ্রন্থ শামিল গঞ্ছে কহবন 

৪ এক) মিল পঠগাক অভিধান ধম্নাঁ করবেন। 
ই'ালীয় ডেমুষ্ঠাত কনশ্পা!জনম বেক্ক (00117717003 
3০১০1১1, ১৩৮০-১৭৪৬ খা) পীণম মুনিবল লা বীব মামনি 
শম গ্রহণ কাবযা তেঙ্ববশি (৮0101058101 বাত 

11071116071) বচশা ককেন। 

শিট টেস্বামেশ্টেব কিড় গামিব অলপ | ১৩০ বৎসর 

পধন্থ ২2 হাতে লেখা পুথি ছিল | ১০৫৩ হীঙ্গাঙে ইত 
প্রথম মুর হয। ইনি একটি বিদ্রপাযক গণন্ন বচণ 
কবেন। লাতিন ভাষায় রচিত আণুশিক ৪ মধামগীয় তামিশ 
ভাষার ধাকবণ এ" সাহিভাত৭ও বিশেষ উল্লেখধোগা। 

জজ, ইট পোপ তামিশ সাহত্োব অন্কবা॥ করিয়া 

ইহাকে বিদেশে গুচাবেব সহায়তা করেন । 

গল ধা 

ইহা ০ ৭ 

৭96 
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নূতন বা আপুরনিক তামিল প্রবতিত হয ১৮০০ শ্রীষ্টাব্ধ 
হইতে । ভারতে ইংবেজ রাজত্বে প্রতিঠাথ পব গাম? 
মানস প্রসারিত হইযাছিল সন্দেহ নাই , কিছ্ব নামল 
সাহিতোর উন্নাততে ইহা গমন সহাঘক হইয়া 
ওঠে শাই। মার্রাজ বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্টার সঙ্গে সঙ্গে 
(১৮৫৭ শ্রী) ভামিনল সাহিতোধ আবুনিকীক রণ ত্বরান্থিও 
হইয্াছিণপ। 

উনবিংশ শঙাদধীতেও বহু কবি ৪ সাহিতাক 
পুরাতন বীতিতে সাহিত্য রচনা করিয়াছিপেন। তাহাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হুইপেন দধলমণি (017201131001)1 

ঢ0018৬80, ১৮৪৯ গ্রা) এ 'মনপ্ত ভাবতী আগেকার 

( £&াএটন 31140 55804৮0১৭০৬ ১৮৪৮ গ্রী )। 

টি. যীণাক্ষী মুদ্দরম পিনৈ (1 1৮1771৭)1 50174 আলা 

[11177 ) এবং শরবণ পেক্ষমাশ অযার (১৭০৪৬ ৪7৭ 

[51910212১51 ) _ এ দুই জন তামিল শাধার কিছু 

ক্ল্টামিক বচন সম্পাদনা করেন। হহা ছাড়া এইচ, এ, 
কষ পিমৈ (7. ম1900102 01]181, ১৮২ ৭১৯০ ৩ গা) 

“পিল্!গ্রমূস প্রগ্রেম এর ঠামিল অনবাদ এব আর কিছু 
নার জন্য ৪ প্রসিছি পাভ কব্নে। 

এই সময়ে হ রেজী সাহিত্যের ছ্বাওা প্রাভাবান্বিত একটি 
নৃতন ধারার ক্ব্রপাও হইয়াছি 1। * মমৌন্িক উপন্যাস ও 
নাটকেব শ্রষ্টা হইলেন বেধলাদকম পিনৈ (৬৮204 নানো 
[11181, ১৮২৪-৮৯ শ্রা)। অধ্যাপক স্ন্দ্রম ৪ লছ শিটনের 
একটি উপন্থাম বণগন কবিষা সেক্সপীখরীয় পাঁতিতে, 
একটি নাক রচনা কেন । গ্রাম) জীবন অবলম্বনে রচিত 
রাজম আয়াখ-এএ 'কমনস্বণ' নামক টপগ্ঠাসটি ও প্রসঙ্গত; 
উদ্বেথ কব! মাঠে পারে বতমান যুগের গপন্যালিক্দের 

মধো সি. আব, শনিবাপ গাষেঙ্গাব এতহামিক উপগ্যাস- 
রচন্সিতা হিসাবে এব” এ. মাধবমা সামাপিক উপন্যাসের 
রচগ্িতা হিদাবে বিন্ষেকপে এপেখশোগ্য। 

সাহিতোর বিচাত্রে হামিণ টউপগ্যাম 'অপেঙ্গা শামিল 

নাটকই ডত্গঠতর বশিবা বিপেচিত হইধাছ। তামিশ 
নাটকে লেক্সপীবীয় প্রভাব ধিখেষপে পরিশক্ষিত হমু। 
ভহ1 ছাডা রকি (৬৭001) এ গুলু (7১110) এই 
ছুই প্রকার দেশন্দ নাটক ও (খা লা দেশের যার সত 
তুলনীয় ) প্রচপিত হয়। তামিল নাটকের ক্ষেতে 
কোনও বিশেষ শক্তিমান লেখকের আবিভাব হয় নাই। 

বওমান যুগের করিদের যধো ও ক্লাসিক নুগের প্রভাব 
গ্রতিাত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু াহাণা 
যে ঞ্মশং নৃতণ চিগ্তাারা ৪ প্রকাশভঙ্গীব দিকে অগ্রপর 
হইডেছিপেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাতন ধারার 

তামিল সাহিত্য 

কবিদের মধো উল্লেখযোগা এ কে. অমুতম পিপ্লৈ (১৮৪৫- 

৯৯ গ্ৰা), এম. তাগপাক্ম পিলৈ (17571177710 
11111, ১৮৫২-১৪৯১৬ খ্রী ), এ, ষথা,খম পিলৈ (১৮৬৯ 
১৯১৪ খ্রী) এব" টি, শঙ্মণ পিণৈ (১৮৬৪ শ্বী)- ইনি 
তামিননাডেব বখীজ্নাথ বণিখ] বিখ]াজ । ভি. পি. সুত্রঙ্গণা 
মুদপিয়াব-এর নাম উল্লেখযোগ্য। 

বঙওম়ান যুগের প্রতঠিনিধিস্থাণীয কবি, দাশশিক 
৪ দেশপ্রেমিক শবঙাণা ভারতী (১৮৮২-১৯৪৬ শ্রী) 
তামিল কাবোর শব ধাপা্র উদগাতা বশিযা পরিচিত। 
হনি বু জাতীযসংগীত 9 ধর্মমূপক মংগীত পচন! 
কবিয়াছিলেন। ইহার দীথ কিতা মধ্যে বিশেষ 
উবেখযোগ্ায হইল ১, কমন পাট, (1:201017-17800 ) 

শিকষেরর উদ্দেশ্যে চিন ১৩টি কবিতা সমষ্টি ২, পাঞ্চাশী- 
শশথম (17১410411-5 11১40 ) মহাভাগণের কাহিনী 

অবলনে বচি৩। 

সুবদাণয শারশী আণগুনিক শাঠিল গগ্েবও আষ্টা। 
ইনি কিছু কাল শ্দিদেশষিবধা পারকার সাত যুগ ছিশেন। 
ইনি তামিল ভাষা গাণার মনাধ কবেন। ঠহা ব্য ঠীত 

তল্স্তয ৪ পখীশ্শাখের কিছু পচনার ৭ অভ্রবাদ 
কাবযাঙিলেন। ভার শীট্ছু সমাগোচপাখশক £ত্হাপিক 
৪ বাজনৈঁ“ক প্রব্ী বচণা করবেন | বচনাধ গভীণঠা, 
সোশণ ৪ বোচলোব অন্য হশি ঠামিণগণের শিকট 
দ্বিতাখ অগা] বলিখা অভিহিত হতখ! দাকেশ। শামিল 
এাবার আধুনিক কবিদের মধো হাশ সবজনতিখ কবিক্পে 
স্বীতি পা করিথাছেশ। 

ভাখতীর সমসাময়িক কাবমণি দেশিক বিনামকম 

পিশ্ৈ এব" শানক এ বামলিঙগম পিশৈ এভ দু জণ কধিএ 
মধ্ো প্রথম জন মন্যগ্ত প্রতিভাবান হইলেও দ্িতীয় 
জন্ "ধিক জনপ্িষ এব তামিলের পোষেট শবিষেট, 
বলিয়া ব্বীক 5 | 

শঙ্গছলি (5)11811) নামক কবিণাপ্রচ্ড ণখ, 
কানোপগ্থান অব্ম অখলুষ (4৬ £0101)) ৯৬10], 

নায়ক ও নায়িক1) বামলিঙ্গমেব জনপ্রিষ সাহিত্যকীতি। 
বিশাকম শিলৈ-এল বি5 গাতিকবিতা এবং বিদ্রপান্মক 
চন! জন প্রয। 

বিদোহী ও ব্যক্তিশ্বাতশ্বাৰাদী কবি ভারতী-খন 
(31141301-1)75817) ভারতা শ্থুরদণ/যমের ধারা অন্পরণ 

করিয়াঞিলেন। রুমকর্দের সবশ্রে্ কবি হইলেন কেত- 
মঙ্গলম স্থখ্বু (০0700174410 ১৪০০৪)। স্বামী 

হুধানন আাবতীব রচিত 'ভাগতশক্তি' বিশেষ উল্লেখযোগা 
কাখা। 

৭০২৩ 
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ামিল সাহিতোব উল্লেখষোগা উপন্যাস ৪ ছোঁওগন্পের 
রচয়িতা হিশাবে ইহাধিগের পাম উল্লেখ করা যাহতে পাবে, 
অণি কু বাম মুদলিমার ( £১11)1 10019015৬22] 

77057) জে, আর, পঙ্গরাজু ও ভাদ্র ডোডাই- 

স্বামী শাষেগার। এঠ সময়ে কয়েকজন মহিশা সাহিত্যিক 

মনস্তত্বমূণক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হণ। ঠার্দের মধো 
এমনভী কোদানাযকের নাম উল্লেখযোগ্য | 

আর, কর্মৃতি ( ছন্মনাম কল্কি) বএমাণেব ছোটগঞ্প- 
লেখকদের মধো সবাপেক্গ। জনপ্রিষ। হান কষেকটি 
এতিহাদিক ও সামাজিক উপন্তাসেবও রচ7িতা। তিনি 

বিখা।ত “কদ্ধি' পন্িরিকাটির সম্পাদনা কবেন। 
বা'ল। সাহিত্য হতে অনধিন গ্রন্থগুলি ভামিণ গ্ঠ- 

সাহিঠ্যে একটি উলেখখোগা স্থান আবিকার কবিযা আাছে। 
বঙ্বিমচন্্র, ববীপ্ণাথ, দ্বিদেশশাল প্রখুখ সাহিত্যিকদের 
বচনা তামিল ভাধায অগ্রবাধ করা হউখাছে। 

ব্মান কালে নাটকেব ক্ষেত্রে পি, সম্বদ্ধ মুধলিযারের 
নাম বিশেন পসিঞ। হনি প্রা ১০০টি মীশিক নাটক রচনা 
কন্নে। অনুবাদেও হহাবু বিশেষ পাধধশি 2 ছিপ । তামিল 
গঙগমকের সতম্বাবক বশি॥ তিনি পিশেখ ভাবে কমনণাব | 

গণ ছুহ হাজার বল ধারিয়া শামিল « সস্কৃত 

এাঁখার চচ। এক» সঙ্গে হহমা আলপিঠেছে ১ স্ব থে 

বাহিরের ভাবা তাহা কোনন ধিন অঠ৬৩ হয নাই। 
[ক ণ৩মানে হিশী প সন্ত” দল্ভর ভারনীয শাক্বা বশিথা 
হচাদের বিিছে তামিশভামীদের বিরুপ মনোভাব দেখা 
খাইছে । ইহাব মণ্দ ধিক আছে মাখার গাল দিক ও 

মাছে। কারণ হহার ফলে গান তামিল তাষাব্র তিদশন- 
এপি স্থযোগা টাকাসমেও জনসমক্ষে প্রকাশিত হইলার 
হষোগ লাভ কবিয়ান্ছে। ভহ] সম্ভব হইয়াছে প্রধানতঃ 

মহামহোশাধ্যার [৬ তি, স্বামীশাখ অযাবের এব” অগ্ঠান্ত 

প্চিতদের প্রচ্ট্টোয । ৩মিড. বপাচি কডগমূ (09112 
ড)1)10 75925181)) বা তামিণ আকাডোম প্রাণ্চার 

সঙ্গে সঙ্গে (১৯৪৭ থা) এই প্রত্ঠানের পটপোষকতাণ 
একটি “তামিল বিখকোধা বচিত হয এবং শামিল ভাষা 
শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পুরস্কারপ্রদানেব ব্যবস্থা « কর! হথ। 

আধুনিক যুগের খিখা* গছ সাহিত্িকদের লো 

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যাপযের 'তামিশ সাহিত্যে অধাপক নস, 
বৈয়াপুরী পিলৈে (9. ৬৭15 9101[11114) এল বি 

কল্যাণহৃণবম্ ম্দলিয়ার (৬. ঘ01501)8-901000150) 

11000911591) শ্মপণীম | বিখ্যাত পেখকদের মধ্ো চত্র'ব তী 
রাজাগোপাপাচারীর ছোটগল্প, প্রবঞ্ধ এখং মহাভাবতেব 
উপর পিখিত আলোচনা তামিপ সাহিত্যে বিশেষ স্থান 

ভারকনাণ গঙ্গোপাধ্যায় 

অধিকার করিয়া আছে। অন্যান্য প্রবপ্ধকাপদের মখো এম. 
বরদীরঞ্চল এবং কে ভি জগন্নাথ এব নাম উগ্রেখ করা 
যাহঠে পারে। 

কর্ধি (79111), আনশ-বিকটমূ (4081008- 
ড1190900), কণৈ মগল্ (80191105851), বিছ €লৈ 

(৬101)000)0171)) কশৈ-ক 5৭ (19181 1911111) প্রভৃতি 

তামিল পন পত্রিকা শামিল সাহিত্ার উন্নতিতে উল্লেখ- 
খোগা ভূমিকা গ্রহ্থণ কপ্রিবাছে | 

ডর ১৪101 [01001 0107561001017188055 074 
[7/0690165 ০01 1104611 110, 0910000৮, 1963 

তাঞ্বপণী মাপাজেব টিরনেভলী জেপার একটি শদী। 
হ১] পশ্চিমঘাট পৰে অগক্ মন (৮০৩৭ উর ৪ ৭৭১৫ 
পর) হহতে উত্পন্ন হইখা পাবাহা অঞ্চন পিয়া প্রবাতিত 

হয়। িঞ্নে৬শীব সমগতশ অতশে গবেশ করিবার সমযে 

ইহ] পাপণাশন পুশা শীণ্ঘণ নিকট গাচটি জলপ্রপাতের হুট 

খে, পরে পূব দিকে প্রবাহিত হহমা সবমমেত ১২৮ 
কিশোম্টাব (৭০ মাতগ্) পথ অতিঞ্ম কন্ষি। মান্নার 
টপসাগণে রা ঠহবঘ। চিভাব ইচার প্রধান উপনধী | 

তামবপণা?5 সানা বসব জপ থাকে । শদতে 
কয়েকটি বাধ দিযা মচনের কাছ কন হয়। পাপণাশন, 
অশ্ব] সঞদয় পতি শহবু আদি পীরে অবাশ্থত। মবস্থ, 
বাণু এব" ভাগবাত পুরাণে *শমতণী নামে একটি “দীর 
উান্থ পা্য়া যাব । কাপত আছে, এ নদীব শীবে 
গোব হইদ ও মগস্কাচাশির আশ্রম ছিল | 

দ.116 17116161 3026166067 01 17014, 1] 50117, 
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উধ সেন 
2 মভম্দাৰ 

তাঅলিগু 

তারকনাথ গাঙ্গোপাধ্যায় (১৮১৩ ৯১ শ্বী) বস্বম- 
পরেব খাতনামা »থামাহিতাক ঠাখকশাথ গঙ্গোপাধাষ 
ধনগ্রামেব নিকটবতা বাগ আচড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
নি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাকে মোদছকাপশ কলেক হত এল £ম 

এস. উপাধি শাত কবেন এব, অভিবিও, আটালিস্টান্ট 
সার্জনস্ঈপে ভিনি মরকারি কাদও করিয়াছেন । সরকারি 
কাযোপলক্ষে তিনি বিতিল্ন স্থানে পধটন করিষা লোক 
চবি সম্পকে বিচিহ অতিজ্ঞতী অড্ণ করিযাছিশেন। 
তাহার প্রথম উপন্যাস “ম্বণল তা, (১৮৭৪ শ্রী) প্রধানতঃ 

্মনুক এর 

৭০৭ 



তারকনাথ দাস 

এই অভিজ্ঞতার ফণ। 'শ্বর্পিতা' উপন্যাসটি সম্পূরভাবে 
বঙ্কিম-প্রতাপবন্দিত। কগ্ননাসমুঞধ বোমান্সের পথ বজন 
করিয়া! শাবকনাথ বাডালী মধ্যবিন্ব পাবিপাবিক ক্ষীবনের 

স্থখ দুঃখ ও ক্ষুদ্র সঘাভগ্ুলির মন্বঙ্গ চিত্র খ্বাকিয়াছেন। 
বান্ছব দু্িভষ্গী স্বাভাবিক চবি ধচিহণ ৪ অশাবিপ হাম্তরস 
ইহাকে উপহোগা করিয়া ভলিষাছে। “ন্বর্শশতাঃ ছাডা 
'শারকনাথ ৪খানি উপন্যাম বচন করিধা্িশন * 'শপিত 
সৌধামিনী” (১৮৮২ শ্রী), হিবিযে ক্যাপ (১৮৮৭ খা 
তিনটি গল্প? (১০৮ ত্র) ৪ অপরষ্টা (১৮৭২ খা)। শি] 

হ্বণল শাহ নয়, অগ্থাগ্য ভপগ্গামেও লেখকের প্রজাক্ষ 

অভিজ্ঞ “ব পর্চিয পাঞষা যায়। 
গকুফদাস সম্পার্দিত 'জ্ঞানাঙ্কণ পরিকার সহিত শিনি 

পেখক হিমাবে পীঘকাশ যুক্ত ছিপেন। তিনি মল শা? 

নামক এ+খান মাধিক পারা সম্পাদনা কখিয়াতিলেন 
( প্রকাশ- আগড+) ১০৮১ খা )। বর্ণিত তক শাট্যবপ 

“সরণী” (অনুতাপ বস্র-কত ) অপাধারণ মঞ্চসাফণল্য 

অজন করিয়াছিল । 

দ্র ব্রজেন্নাণ বন্দোপাধ]ায়। তাধকনাথ গঙ্গোপাধ্যাষ, 

সাহিতভা সাধক চবিতমাশা £৭১ কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব। 
বণীপ্নাথ রাজ 

তারকনাথ দাস (১৮৮০-১৯৫৮ শ্বী) ১০৮৪ খ্রীষ্ঘাদেব 

১৫ জুন বাচবাপাডাব / ২9 পরগন। ) নিকণে মাঝিপাডা 
গ্রামে জন্ম, পিতা কাপামোহন দাস। তারকনাখ, 

১৯০১ খ্বা্ণ্দে কশিকাতান মাধ মিশন হনপ্টটিউশন হইতে 
এনট্রানন পরীক্ষার উন্্ীণ হইণা কিছুকাল শেনারেশ 

আসেন্বশি ( ৫খনকা্ধ আ্কটিশ চাও লেজ) “রং 
টাঙ্গাইলের (৫মমনসি'হ দেল! পর বঙ্গ ) পি. এম. কলেজে 

পডেন। ছার্জীবনে তিশি একাধিক বিপ্রবীসঞ্কার সঙ্গে 

নানাভাবে যুক্ত হন, সেইসংঙ্গ রাথকুঞ্চ মিশনের সংস্পশে 

আপিয। স্বামী পিবেকাননের গাদরশে প্রভাবত হন। 

কলেজের শিক্ষা অসম্পূণ অবস্থাথ তারকনা৭ উন্ধর ভাতে 

পৈপ্লরবিক খাজনীরর প্রচারকাণপে পুলিশের শজবে 
পডেন। গ্রেফতার হইবার আগে তিনি দেশত্যাগ কিয়া 

জাপানে (১৯৫ খা) এব ১৯০৬ শ্রীষ্টাশপে আমেরিকাদ 
উপস্থি 5 হণ। দেখানে “ফি হিন্দুন্তাণ পতিক্কাৰ মাধামে 

তাহার স্বাধীনত। স"গ্রামেপ্র খিতীথ পধাম শুর হয়। 
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এ এম পীক্ষায উল্টীর্ণ হইয] 
ওয়াশিংটন পিশ্ববিতঘা'লগেব পোলিটি ন্যাল সায়ানম বিভাগের 

“ফেলো” নিবাচিত হন। ১৯১৪ শ্বীগ্ান্দে ঠনি মাকিন 

নাগরিক হন। 

তারকার 

প্রথম মহামুদের কিছু আগে তিনি ইদরোপে যান 
এবং ধেখানে ম্বাবার শাবত্েণ শ্বাধীণতা-৮ গ্রামের সঙ্গে 

শিগ্ক হন । 'আমেবিকা মুদ্ধে যোগ দলে যুক্রা্ট ফিরিয়া 
আসেন (১৯১৭ গ্রা)। এখানে ভাবতে বিদেশী অস্ত্র 

পাসাহবাব খাপারে সানখান্সিসাকোতে যঙযপ্রের দাখে 
জাবকনাথের ২২ মাম কাখাদ?ণ হয। কারামুকির পর 

াহার আান্ধপনঞ্মে আনি জেনশারেশ ভারক্নাথের 

বিঞছ্জে যে মিযোগ ছিল তাহ প্রএাহার করিষা 

পন। 
১৯২৪ শ্রীষ্ভাঞ্জে ওবাশি (নেব জানান বিশ্ববিদ্বা পয 

হই০* শি পি এই৯ ডি. ডিগ্রি পা কবেন , বিষয় _ 

মাদুজা “ক সম্পর্ক ও আন্বজাতিক আহন। এ বৎসারেই 
ণক মাকিন মঠিলশার সঙ্গে তাহার বিবাত হয। 
১৯৫৫ ৩৪ এই দশ বৎসর দাস-ন্প*ী হোপে ছিলেশ। 
ভাবুতধ ছানদিগেব পিজ্ঞানে ৯০শিলার সাযাগ হাবধার 
জণ্য হার চেষ্টা জাগানাব গিনি ৭ ভাপয়। 
ইনঠটি ৮» সনস্থা স্বাপত হম | শারকন।ন দাস বা দুণ 

শন্র উদ্ব হয থখঠ ডকেশো্ শব ১৯৩৫ খাগান্দ 

মমোরকাধ হত] বেছেতিরত হথ। ১৯৫০ খ্বাগাে 

কলিকাতা উহার একটি শাখ] বেজে কৰা হয। 

তাবকনাবের পহবঠী জানল্ন প্রধান * শিকার শেছে 

শিষোজি 51 ১৯৩৫ খীঞ্টান্দে ক।াবালিক হান লাসি। 20» 
'ঘবেন পলিসি ইন হাব ঈন্ট শনক ছাাব +% শাবশী 
বিশ্বে সাও! জাগায, পরবে বল়নাপ্ডাণ পুফ্ষকাকারে 
প্রকাশিত হয । শিউ তখবাবশ্ববিগ্ঠাণমে তিনি মধাপক 

নি] হন। 

১৯১৫ গ্রাঙ্গাদে প্রমান নাউিবেশনের পামামাণ 

সদন্য ৪ ম্মধ্যাপক হিসাবে ঠাবকনাথ শিশ্ন সধণ কবেন। 
এ বংসবেব সেন্টে্ববে দেঁশঙ্াাগের ৭৭ খংমএ পবে 
শিনি ভাগতে গৌছিলেন। সধরেব পরবে মামেরিকায 
টিবিযা যান। ১৯৫৮ খ্রাগানব্দেণ ডিমেধবে নিউ হরে 
তীঞার মতা ভম। 'মিডান পিভিউ?-তে ভাভাব বছ প্রবন্ধ 
ছাপা হয। তাঠার রচিত গন্কগ্ুপির মধে ভিটিযা ইন 
€ষাজ্ড পিটিকৃস' উল্লেখযোগা। 

জে) 5ময় ৭2 বয় 

ঙারকান্ত্রর ভ্রিভুবনের উৎপীড়ক অস্থর। তাব নামক 
অন্থবের পুর । শিখপুবাণে (৯১৯) ৭৪ দেবীতাগণতে 

(৭1৩১) তারকাশ্রবের কাহিনী পাণ্ধা যাষ। কঠোর 
তপস্থার ফপে ভারকান্থবেব গ্লেহনি:? 5 তেজ ব্িঠবন 
দগ্ধ করিতে থাকিলে সন্বপ্ত দেবগণের অগ্রোধে দাহশাস্তির 
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তাখকেশখর 

জন্য বদ্ধ তাহাকে দ্বইটি পর দান ববেন। প্রথম পরে 
কেভ শাহাব ভপা পলশাপী ভহবে শা এব দি ঠায় রবে 
একমান শিববীখসন্ত্রত ৫*ন তাঠাণ বিনাশের কারণ 
হইবে। বরণাডে বশাখাণ ভারকাগ্বেব অঠ।াচাবে 

উত্পীরিহ দেবগণ ব্রনাব ছপদ্দেশে হিআশযশিৎরে 
'তপল্গাপত মহাদেবের চিত দগার প্রত আরুই করিবার 

জন্য যওবান হণ। ভগেলু আগবোধ্ে হিমাপধ পৰে 

কামদেবের উপস্থিঠতে মহাদেবের পৈর্যচাতি ২গমায় টিনি 
ততীয নেন হঈঠে নগঠ বঠিতে কাদেরকে ভম্ম কবেন। 
মহাদেব একমাঘ পন্যালত।, ইত] নান্গথবির শিক 
হইঠে জাশিযা পাব শী দ্ুশ্চব গপল্যাথ পবুন্ন হভলে খধিগণ 
অহাদেবকে হাহা নিবেদন করেন। মহাদেশ জাগধাবা 

বুথ নাখাণে  ছ্মবেশে আমিগা পাবভীর শিক শিবানশা 
করিলে টিনি মিশ্য এুঙ্গা হন। মহাদেব পান শীর 
“কাশিক শান সগষ্ট হন। হন্র-পারতীর বিবাহ হ৬লে 

কার্টকেবের অন্য হয । কািকেজ দেবসেনাপটি হইম] 

দশ দিণ ভ"শ মদেণ পর ভারকাঙ্রকে বধ কবেন। 

বুদ শোষ 

»রকেশর (২২০৫০ ওলুব ৭ ৮৮০২ পুন 9 5গলি 
“পাব একটি ঘানা 2 শহর) পশ্চিম বঙ্গের বিখাাতি 

শিবশীর্ঘ। কনিকা 2 হহ০৩ উহার দ্ুনহ ৫৮ কিশোগিগাব 
। ১৩ মাহল )] বলিকাতা হহতে বেল বা মোটপযোগে 

*ব/কশবে মাতা খায় | ১৯৬১ সালে শহবটির জনস খা 
৮:২৮ অন ছিশ। 

এপ জ্নশত মাছে “) বাশীগঞ্জ পণগনার অধীন 
দঙ্গখাকীর্ণ এ স্থানে গ্রামের কাগণ এক পাৰানখণেনু 

এপব ধান ভানিত। খুকু ঘোধ পামক ভপৈক গোপ 

স্বপ্লাদেশে উঠা স্বষন্ত শিবলিঙ্গ বণিযা জানিত পাবেন ববং 
সন্রযাসপর্ম গঠন করি উহার সেবা করিতে থাকেন। 

বামনগারণ পাজ ভাবামল এইস্বানে তাবকশানণ্রে মুশিপ 

নিশ্াণ ববাইযা দেন। 'আআগুমাণিক ১৭২৯ শ্রীগগাজে পাদা 

ভাপামর ধশনামী শৈব আন্বাপী 'লরকেগরেব প্রথম 
মোহান্ত মাযাগিরি ধম্ণানকে 'শারবেশ্বরে মঠ গ্রশ্চি 
জন্য উপশুকু সম্পন্লি প্রদান করেন। সেই হইতে গিরি 
সন্প্দায় তাবকেখরেব মসের কত গ্রহণ করিযা 
আসিতেছেন। বর্ধমানের মহারাজাও পববশী কাশে 
মণিণ স-স্কার কবিষা ছেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টা্ে যোহাশ্গেব 

আন্যাচাব ও দ্বশীতিব বিরুদ্ধে তারকেশ্বরে লতাগ্রহ হব। 
আন্দোপনের ফলে যশ্দিরটি কিছু কাল সরকারি 

বিসিভাবের তত্বাবধানে ছিপ । 

তারনাঁথ 

মন্দিবের মভান্ুরে একটি বান্ুদেবযুতি ৪ শিবলিঙ্গ 
মাছে | অনেকে টহকে বর্ষা নামে হিদেশ করেন] 
মানবের মপো পাগাঙ্গত। ছু, ন্নপর্ণা এব ক। পকা 
অঙঠেনল। মআশ্বেরব পশ্চিম হনাব শে ১নোববা বা 
“ুখসাগক? এব পুর কাণ্লিকার মশিএ গ্রবন্থিন | অনিিবেনু 

পারে মুক% ঘোষের সমাধি আছে । বাশাগডেরু খাজা 

চিগ্তান্ণি পে নাঢমণ্ডপ, বাজার ৭ কিতিন পগ খাবি 
করিয। দেন। ন্নারকেশ্বরে নিশাহ অঠোহসব লাগিয়া 

আছে। শিববাত্রি ৭ ঠৈরস গাঞ্িণ গান চৎসবে পক্ষ 
পক্ষ খান্রীৰ মমাগম হখ। শ্রাণণী মেপাও একটি উত্লেখযোগ্য 
উত্সব 

দ্র গণেশ্চন্র সখোপাধাব এ পধানন চক্রপন্পী) 
শারুবেশ্বর ৪ বৈছ'নাথ, কলিকাতা ১ 20161771014] 

07020156101 1111৫, ৮01] ৮৫], 01014) 1908 

পর" সন চন্বঠা 

তারনাথ ১৫৭৩খ্রাই্ট।বে জমমগচণ বেন । পিতাব নাম 
410 2571 7১০17-0৯0851 জন্মককাপে তাহার শাম বল 

হয় [লা 401) বিড] 00 আালন্দগপি )। জোনফ 

অঠে [তিনি শাবশাথ নাম গ্রহণ কবিষা অধ 'ন কবেন এবং 
৪১ ধংস বয়সে ৭ মট্দে নিকটে তিজেই একটি মহ 
£6*ঠা করেন» মনের শাম 7180 লাই | এট মনে 

তিনি ক গর স এহ কুবেন এবং বছ মৃটি ও ৮ স্থাপন 
করেন। পি খসে মাঙ্গালিঝ।পাপীদের অহবোধে 
মঙ্গেশিমাবৰ গন করবেন এব তখানে চীন সমাচের 
শান বুশ কষেকটি ঈঠ গ্রতিচ। কবেন। তখ্লাথ 

মগ পিখাতেচ দেহ "াগ করেন । দেহ াগেণ পব ৬ন্দেরা 

তাহাকে দেখুন গাদা পেন শন ভাহার অগব শীগণকে 
শাহারু অবখাবপনপ বলি] গণ। করার প্র) পথন্ন 

কল্নে। ইহারা শব শবে পুরে অঙ্গে 'শার কাথা 
প্রদেশে টউশ। নামক পান শা শামা বলিষা পাব্চি এ। 

৩৪ বধৃৎ্সা খযসে (১৬৭ শ্রী) শানাদ হাহাব বিখা। 
গরগ্থ ভাব *কদে কৌ বের ইতিহাস? সম পু কত্ন। 

আজব মদদাল 

বৌদ্ধ ধার্শর ইঠ্হাস গাগ্থ টিনি অঙাণশক 

সেনরাদাদের কাশ পঠন্গ বির করিয়াছেন । 

ভাল০* বৌদ্ধ ধম কিক্মাবের তানহা “ই প্হটি হ্যা »। 
তাবনাশের বইযেব অনেক গোষ আছে । ভাহার হা "হাস 

ও কানবম (0011011010৮) শ্বনেকাণে কললাঠক বা 

উদ্ঘুট | ক্শি অশোকেব বশে চার জন রাজার নাম 

₹ইতে 
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তারা 

করিয়াছেন ১ যথা বিগতাশোক, বীরসেন, নন্দ ৪ মহাপস্ম, 
চন্দ্গুপ্ধ এব বিশুসারকে অশোকের পরে বাঁলযাছেন। 
এতদ্বাঠীত তিনি অলৌকিক ঘটনায অত্যধিক বিশ্বাসী 
ছিপেন। কিক এইসব দৌষ সত্েণ তাহার ইতহাল হইতে 
আমপ! প্রধান৩ঃ ভারতে বৌদ্ধ ধমের বিগার সম্বন্ধে অনেক 
কিছু জানিতে পারি । তিনি বৌদ্ধ ধর্মের গ্রচারকগণ সব্ন্ধে 
শাহাব মঙবাদ ও বিধানসমূতে ৭ (11750109001) উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রচারকগণ কোন বাজার সময়ে ছিলেন 
বলায় তাহাদের কাপনিক্পণ কিয়'শে সন্তব হইয়াছে। 
তাহার খই হই.* আমরা ইতিহাসের অশ-বিশেষ উদ্ধার 
করিতে পাপি ১ যেমন ভঙ্গল (81019091) গাজগণের বশ- 
পরম্পপা, পাপরাজা গোপাপেব পুপ্তবধনের |নকট জন্ম 
( ডরষ্ুবা, সন্ধ্যাকর নন্দীর মতে বরেন্দ্র পালরাজগণের 

“জনকভূঃ? ), পাপরাজ্যের শিখা শিল্পী ধীমান ও বীঢ- 
পালে না, “বর্ণাশ্রমী হিন্দু ও বৌদ্ধপের মধো ০কানও 
সামাজিক পার্থকা ছিল না” ইত্যাদি । বাটি, ভঙ্গ 
প্রভৃত্তির ভৌগোলিক ববরণ মামাদের ভৌগোলিক তত্ব 
নির্ণয়ে মাহায্য করে। 

প্র নীগাররঞণ রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস £ আদিপর্ব, 
কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাক 1. &. ৬/০৭৭০1, 115 

131001১1) ০ 701706 01 1-17757,1,0100017, 1895; 

10101721150, 036১০110166 ৫63 131010117577115 11৮11101617, 

£& 90101611761, 0, 0901:05 0917519090 11000 

21511311501) 0 বি 0170-191 214 বি. 10010 

[17010171315011001 (0001), ৮০1, 111, 1927, ২. 

0. 70000100017, ০, (11১60)9 011367881; 1)2.00৭, 
1943, 10100210107] 192007,19916 2165 

07 10710102121 081০009, 1914 
বিজ্মপুষ দু 

তারা ১. দেবগ্ুরু বৃহস্পতির কপব ঠী ভাখা। বপদুগ্ধ 
চন তাবাকে অপহরণ করিলে বৃহম্প5 নিলে চন্দ্রঞুবনে 
উপস্থিত ভণ ১ চন্দ্র ক বাকো ভাহাকে এ পরে ইন্সদ্রুতকে 
কিরাইয়া দেন। পেহ্যপ্তর শুঞাচাধের পরামর্শে তারাকে 
প্রত্যর্পণ করিতে চন্দ্র অসম্মত হন। দেব দাণবের যুদ্ধ 
আস্ত হইলে ব্রঙ্গা উভয় পক্ষকে নিবন্ধ করেন। ব্রহ্মার 
অনুরোধে চন্্ গভবতী তারাকে প্রশ্ভার্পণ করেন। চন্দের 
ওরসে তাহার গর্ভে জাত পুহের নাম বুধ ( দেবীভাগবত, 
১১১ 7 হর্িব*শ, ১১৫ )1 এই কাহিনী আশ্বষ করিযা 
মাইকেল মধুস্থদন দন্ত “বীরাঙ্গনা কাব্যে “সোমের প্রতি 
তাণা, এই প্রণয়-পন্জিক1 এচন] করেন। 

৭১৩ 

তার! 

২, স্ধেণ নামক বানবরাজের দুহিতা, কিছ্বিদ্ধ্যাধি- 
পতি বালির ভাধা, অঙ্গদের জননী । দছুবই কঙব্যনির্ণয়ে 
৪ বিপদপ্রতিকারে সমর্থ তাগার পরামর্শ অঞ্যায়ী বাজা- 
শামন কবিবা জন্য মুতকাপে বাণী শ্বগ্রীবকে অন্থরোধ 
করেন ( রামাধণ, 81২২১১-১৩)। পতির মার পথ 
রামচন্দের আদেশে ইনি দেবর সুগ্রীবকে বিবাহ করেন। 
প্রাতঃম্খরণীয পঞ্চ কগ্ঠাদের মধো তারা অন্যতম । 

৩. দশ মহাবিষ্যার অগ্থগত দ্বিতীয়া মহাখিছ্যা । 
যুণিক। ঘোষ 

তারা বাত্রিতে আকাশে যে মকপ জ্যোতিষ্ক দেখা যায় 

তাহাদের মধ্যে চন্দ ৪ অপর তিন-চাবিটি ব্য 5৩ সকলেই 
'তাবা। ইহারা পবম্পবের মধ্যে সব্দা অপরিবতিত অবস্থানে 

থাকিযা চলে। ইনাদেব মধ্য কখেকটি উজ্জল বন্ধ স্বান 
পবিব*ন করে ১ তাহা গ্রহ । সকপ তাবাহ সুখের মত 
এক একটি প্রকাণ্ড জশপ্ত গ্যাসেব পিণ। তীরাদের পরস্ের 

সহি৩ তুপনা কবিলে নুধ আমাধেব আঁ নিক্চে তাহ 
হুখকে এত উজ্জ্বল দেখান । বেশি হাগ খারাপ আাঘতন 
৪ উজ্্রলত। প্রায় কুযবহ মত অন্যান্যদের শাযনন 

সাধারণ 5: শগেব দশ গ্রণ হহতে। দশাশশের মধো থাকে। 
তবে শ্বযের শওকোটিগ্তণ বড হারাদ আছে আবার 
দশশদা.শ তোট ভাপা আছে। মক্ণ শানাহ একবকম 

উপাধানে গঠিত । কিছ্ত তাভাধেপ দীপুর পার্থক্য বন 
লঞ্ষপ্ণণ, ভবেব পার্থকা সহনগণ এবং ঘনাচ্বর (ডেন্সিটি) 
পাথক চারি শত কোটনশ্রণ9 হইন্তে পাবে। 

তারার সখা: আকণ'শে তাবাব ষ'খা। অগণা মনে 
হহলপেএ বাগ্তবে কিন্ত খালি চোখে সমগ্র আবাশে পাচ 
হাঞঙ্ারের বেশি ঠারা দেখা যাষ শা । এক মমযে আক।শেব 

অর্থাংশমাঞ পুষ্টিগেচগ হম) প্রথব দৃিসম্পন্ন বাকি 
এক সময়ে 'আডাই হাজারের অধিক তথা দেখিতে পায় 
লা। ঘূুরবীনে পক্ষ পক্ষ ভারা দেখা যায়। প্রা দশ লক্ষ 
ার। তিন ইঞ্চি বযাসবিশিষ্ট দূরবীনে দেখা যায়। বর্তমানে 

ধুহলুম দূরবীন দিয়] নববহ কোটি তাঁরা দেখ। সস্ভব | 
'তাপামঞ্ল : তাগামগ্ডল বলিতে আকাশের বিভিন্ন 

বিভাগ বুঝায় । সমগ্র আকাশে ৮৮টি তাবামগ্ুণ আছে। 
আকাশেব এক-এক ম্বানে অপেক্ষাক্ত উজ্জশ তারাগুপি 
বিভিন্ন আকুতিতে সজ্জিত কল্পনা কর! যায়। কোন? 
তাণামণ্লকে 'তাহার এই "মাঞ্কতিব বিশেসত্ব দিয়! চিনিতে 
হয়। প্রতোক মগ্ডপের তারাগুপিকে উজ্জ্লতার নিম্ন কম 
অন্ুলারে গ্রীক বণ্মাপার আলফা (*)১ বিটা (9), গামা 
(১), জেন্ট1 (9) প্রভৃতি অক্ষরের দার পর্বিচয় দেওয়া 



তার! 

হয়। গ্রীক ব্ণমালার অক্ষর শেষ হইলে রোমান অক্ষর 
ব্যখহার কব হয়। উজ্জশ 'দারার ডাকনামও আছে; 
যেমন লব্ষক, অগম্তা, জোষ্া, অভিজিৎ, রোহিণী ইত্যার্দি। 

দুরহ , ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্শান জ্যোতিষী বেসেল 
(ঢ৬/ 8৫9১1) সবগ্রথমে লঙ্ঘন (0919119%) পরিমাপ 
করিয়া হ'সমণলের ৬১061 0211) তারার দবত্ব নির্্য 
কবেন। এ বৎসবেই হেগ্ডাবসন (0, [7০706107) এবং 
স্টডে (চ 0০ 509৬৩) যখাঞমে সেণ্টরাম মণ্ডলের 
সর্বোজ্জল তার] (৭ 0০000111) এব” অভিজিৎ (৬০৫7) 
ঙাবার দৃবত্ব নির্ধ কব্ন। উভার পূর্বে তারাদের দবখ- 
সম্থন্ধে স্বনিদিষ্ট কোনও ধাবণ। ছিপ না। খাপি চোখের 
গোচর তারাদের ম্রো সেপ্টরাস মণ্লেৰ ৭ই সবোজ্জল 
তাবাটি আমাদে নিকটণ্ম। উহার দ্ধন্ধ চাব গালোক- 
বর্ষ অর্থাৎ ইভা হইতে 'শামাদদের নিকট আলো আসিয়া 
পৌছিতে চার বব সময লাগ। (আলোক সেকেণে 
২৯৯৬০০ কিপোমাগা বা ১৮৬৯০ মাষঈটপ পথ অন ধম 
করে, হর্ধ হউনে আগাদর নিকট আলো আসিতে ৮ 
মিশিট সময় লাগে । ) পলন্বন প্রক্িয। ৩০* আলোক বর্ম 
দরপত্র পরন্ত £দোদ)। হহাব বেশি দ্ববত্তনিরণষে অন্যান্য 

“পাশ মবপন্বন করা তয। 

নাবাপুশ। খালি চোখেব গোচর আরাগুলিকে 

উজ্জ্রশ *। অন্নসারে ৮৭টি শ্রেণনে ভাগ কৰা হইখাছে। 
মঙ।জন "াবাগ্চপিকে বলা হয প্রথম প্রভাব এব অতি 
গীণ জ্যো *: শারাঞ্লিকে বলা হয খষ্ঠ প্রভার । প্রথম 
*শার খারা লট প্রভাব শাবার পাম শন্গ্রণ দঙ্ঞন। 

এত (হসাবে যে কোনও প্রভার তারা তাহা ' পবৰ তা 

নিক্গ্রভার তারা আপে্দা হইপ্রণ উজ্জল । দুরখীনে দষ্ট 
ঠাবাগুাপিব শেত্রেও এই পিয়ম প্রচশিত। 

নু শাবা ল্যোঠষীরা দরবীনহোগে এব, "সন টপাযে 

নির্য করিযাছেন যে "শান্ধাদর অণো শঙতকবা পচিশটিই 
যুগ্ম । ছুহটি ঠারা কাছাকাছি থাকিয়া পবম্পররেধ আকর্ষণে 
ঘোবে মণ দেখা যাম। 

অস্থিণ উজ্জবশান তণা কতকগুলি তাবা অ'ছে 
যাহাদেন উজ্দ্রপ্তা বাড়ে এব” কমে । উজ্জ শষ হ্বাস- 
বৃদ্ধির দুইটি কাখণ আছে। 

যুণ্মতারা পবম্পরের বন্ধনে থ।কিযা খুপ্রিবার কালে 
যদি কম উজ্জল তারাটি আমাদের দুষ্টিপথে আসিবা বেশি 
উজ্জরণ তারাটিকে 'মাডাল করে, তখন কয়েক ঘণ্ট। যুশা 
তারাকে কষ উজ্জপ দেখায়। 

আর একপ্রকার তারা আছে আত্যন্তরীণ কারণে 

ইহাদের উজ্জ্গতার হাঁস-বৃদ্ধি ঘটে। ইহারা একবাব স্ফীত 

তার! 

হয় আবার পিপিষ্ট কাল পরবে সংকুচিত হয়, এই প্রক্রিষ! 
অবিরাম চলিতে থাকে | উজ্জ্বল নায় হাম বদ্ধিণ পধায়কাল 
এখং প্রবৃত ঢজ্জণভার মধো একটা সম্পর্ক আবিদ্ধত 

হুইযাছে। সমান পরাষকাশবিশিঞ€্ঠ ভাবার 5%৩ 

উজ্জ্রলতা সমান। কিনে প্রাশীয়মান উজজনক1 দুরত্ের 
বগান্গপাতে কমে বলিষ। হহাদের কোনও একটি তারার 
প্ররুত দ্ররত্ব পন্য পায়ে জানিনে পারিলে কখন অপর 
সঞ্চলের দ্ণ্হ গণিতের সাভাযো নিণ্য কথা যায় । এছ 
শেণীব তারাকে পিবা্টড "লাব।( 05017610 ৬71187)16৭ ) 
বলে। সিধিযুস মণ্ডলের ডেন্টা (09][161) এই শ্রেণীণ 
একটি প্রদিদ্ধ ভাবা, হহা] হইচু*্উ ন্টাহাদের নাম। 
ইহাদের পর্যায়কাল এক দিনেব কিছু পেশি হইতে আর্ত 

করি] পয শালিশ দিন পর্ষস্থ হইয়া থাকে। 
দঘ পযাণকাপবিশিষ্ট আঁস্বর উজ্জল এক শ্রেগর 

শারা আছে । 5210 মধ্যোপ্যাস মণ্ডলের মাইলা বা 

আশ্চম লাবা পসিদ।। আপিকাশ সমমে ইহ? খালি চোখের 

এগোচন খান্দ ) উজ্জল "ম 'অবস্থাম হহা ছি শীক্ষ প্রভাত 

তারা। 

গবভাণ। (7০55৩ বা া0]) 021 9525), 

কখনও হঠাৎ একটি ভাবা অত্রাজ্জ্রণ হহগা দেখা দয এবং 
কিছু কাল পবে ইহা শিতান্ত ক্ষীণঞুভ হইগা পষ্টব অগোচর 
হয। ১৫৭২ শ্বীগবে ঢাভকে। বা (71909 0176) 

খহবকম একটি তারা দেখিতে পান। হঠ।] দীঘ ১৮ মাস 
দ্গগোচপ ছিল ডজ্জশুভম অবস্থাম হহাকে শুক গ্রহের 
ম্মপেক্ষাও উজ্জশ দেখাইখাচিল। ১৯৩৬ থ্রাঞ্টাৰে 

হ1?িউপিস মণ্ডশে একটি নবাঠাবা দা গিষাছিল। 
নতেগ্ররের প্রথম আগ হহা ১৭ ৫ প্রভার ভাবী ছিণ,কিন্ 
ডিসেম্বব মাসেই ইহ ১৫ প্রভার "াপাতে পরিণত হয়, 
"অর্থাৎ ইহার উজ্জ্শ*া ১৬+০০”শ৭ বাড়িষা গিষাছিল। 
চা মাস পরে ইভা গৃবেকাণ উজ্জবণ পাব দিবিষধা য্য। 

একটি হারার হঠাৎ বিশ্যোবণ ঘটে এব শাহার 
লাহিব্বে জর আত ভীবণ বেগে স্যোত্ফটিব অঙ্গ ৮ 
দ্.ব নিশ্সিপ হয়| যখন কিছ কাশ পবে ইহা শীতশ হয 
তখন জ্যোতিষ টির উজ্জ্রশতা পৃপ্ণে অবস্থা গ্রাপ হয। 

আকাশেব কোনও কোনও স্থানে কাছাকাছি 
'্মনেক তারা দেখা যায, ইহাদের বলা হয তারাপুর । 
একটি পুঞ্চর সকল তাব' একই গতিতে এক কাক পাখির 
মত একই অভিশুখে চশে। প্রায় চাবি শত তাবাপুর 
আছে। গোশকাকৃতি এক শ্রেণার 'হারাপুঞ্ক মাছে। 
ইহাদের মাধ্য তারাগুশি খুব থনসদিবিই। ইহাদের 
কোনও কোনগুটিতে এক লক্ষ বা ততোধিক তাব। 

৭৯৯ 



তারাকিশোর শর্মাচৌধুরী 

বি্যমান। ইহাদের দুখ আমাদের নিকট হইতে কুড়ি 
হাজার হইঠে এক পক্ষ আলোকবষ। শশাধিক এই 
শেণীর গোলকারুটি তা্াপুক্ জানা যায । 

নাক্ষত্র জগৎ ও নাক্ত্র বিশ্ব ঃ আমবা যে নাশত্র 

জগতে শ্থাছি শু তাহারই 'অন্রুরগ ৩ একটি আধাব্ণ তাবা। 
এই নাক্ষন জগতে 'ভারাক সংখ।] দশ সহশকোটি তইবে। 
আমাদের এই নাক্ষত্র জগৎ মহাশ্ান্থা যে স্বাণ জুডিযা 

আছে তাহাৰ আকুতি চেপ্টা খিপ্ষুটর ম*। প্রবন্ধ দুহ 

প্রান্তের দ্ববত্ব গ্রায় এক পক্ষ আলোকবর্ধ , ৮5৬] দিকের 
ছুই প্রান্তের দুরত্ব কুডি ভালাব আলোক বধ , শু এখানে 
ছায়াপথেন মাঝামাঝি “লে কেন হইতে প্রা এশ হজ 

আশোকবর্য দূরে। 
বিশ্বে আমাদের নগ্ন জগতের মহ দশ সহনকোটি 

বা তাহারণুড ধিক শাক্গর লগ মাছ | সমিঠিত গতি 

নাক্ষর দগতঠের মবো শানন্ম দূর হ দশ নল সখ লোক বখ। 

দ কামিশীবৃ।র দেখ তাপামপ্ন পবিউন ৪ বিশ্বর 
বিশালতা, কাশকাভা, ১২১৬৭, ২1. ৬০106101191, 

44 10111711716. 0১ 01 4১৭1017011, [৮7019 33, 

০০০০ 7৮ 32০12]।70] 19001701011 4৯ 130101701 

11701770081) 5. 1২150, 1৫9) 11011100101 1176 
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তারাকিশোর এর্াচৌধুরী সন্দাস বাধাদী দ্র 

তারার্চা্দ চত্রন্রী (.৮০৬ £৭ খা) য়" বেক্ষল' এর 
পন্য *“ম পোনা | হারাচারদ ১৮০৬ শরীক জন্মগ5৭ 

কবেন। তিনি হিশু কলেজের পখানিছ্রাক এলণ লং বেছি, 

কপর্ডিত শিপন । ১৮২২ খ্রাগ্রান্দে চশিকা ৭৪ কোহদী 

হইত ইতবেগা শন্রবাদের না রাময়োছন বাষের সা শাব 
“কা ণকাটা জানাপ” এর কষে নিসগুক তন। স্ব 

সাহিন্ের ই-বেজী আঅন্টনাদে উহ শসণকে শাবাটাদ সক্রব 

সহযোগি তঠাকরেন। কিছু কাল ডেভিড তেঘারের পটপডাও! 

স্কুলের (হেয়ার স্কুল) প্রধাণ শিক্ষক ছিপেন। কলিকানা 

₹ুপ বুক সোমাহটির দলা ১৮২৭ খীষ্টাঝে ঠিনি ণকখানি 
ই*জী-বাণল1 অঙ্পান ম'কলন করেন। হদেখ মুখো- 

পাধায়়ের পিচা পন্ডিত বিখনাথ ত্কহূসণের সক্ষে ঠিনি 
মন্তসংহি ভার পটাক ইণ্বেজী অন্তবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ 

তারাপীঠ 

করবেন। 'শাপাঠাদ ১৮৯৮ খ্বীষ্টাঙ্ধে ত্রাঙ্ষমাজের প্রথম 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। 

তারাচটাদ কিছু কান হুগলি জেপার জাহাণাবাদে 
( আলামপাগ ) মুণদেখ ছিপেশ, কিন্দধ চঞান্তেব ফলে 

পদন্াগ করিতে খাধা হল। ১৮৩৭ শ্রীগ্লাব্ধ নাগার্দ 
পাখাচা॥ সিপ্রেব সঙ্গে তিনি ব্বমায়কর্মে পিপ্ত হন। 
১৮৩৮ গ্রাষ্তান্দে তাঁবাচাদ সাধারণ জ্ঞাণোপািক| সভা" র 

স্থাধা সভানাঠ নিবাচিত হন নবা বঙ্ষেব পেতা বলিয়া 
ই বেজী » বাদপনগ্রণি এই দনকে ব্যঙ্গ করিয়া এব 
যাব্শান শাষে আভিহি ৭ কবে। তাপ্ধাটাদ ১৮৪২ 

খাগ্রাঝেন এপ্রিল মামে প্রকাশিত বেল স্পেকেটর। 
শামক উতবজী বান্প। পরিকায় অঞ। তম গ্রবান লেখক 

হিসাণে যোগদান কাবন। তাচার নেতাহ নবা ধল জর্জ 
ঃম্দনের আন্বলো ব্রিটিশ হিয়া সোসাহা? স্কাণন করেন । 
হলে? 1 (ম্পতর্ রা পরিিকাব পকাশ বদ হতন। গেলে 

[নি বুশ? (01011 ) পাঁনিকী] শ্গাদনা কংবন। শাগাটাদ 

পিছু কা। বর্মানের মহাবালার প্রশ্নাণ মা শাব পদ 

নিসুক ছিশেন। ১০৫৭ খাগ্ুতদণ গত শাম লাহাপ 
দেহাগ্ ঘা। 

«4 শিবশাও নী, পান ** শাহি দী পি হবীশীন বঙ্গ 
সমান, পিক শা, ১৯৫৭, ০ফ/1গ* ৩ পাও ডন।। এ 
শাকাদীণ শা চি কপপ। ১], ১৯৬৩ ৯ 1317) 010191]) 11 
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1934 

যে। “নদ শাশ। 

তারানা তর্কবচস্পতি (১৮৬৮৫ ম্রী)। সস্বৃত 
কলেলেব ক শীহাহ। শারাপাথ ১০৭৫ খ্গ্রাব্দ হহ০১ ১৮৭৩ 

খাগাৰ পথণ্ণ মধুন কশেছে অধঠা।না করেন। নি 

সক ভাবা বহ শন্থ ব১না ৭ প্রকাশ কবেন। বিসস্পশা, 

( ১৮৭৩ ৮৩ খা) 9 শ্বশ্তোখমহালাব | ১৮৬৯ ৭০ শ্বী) 

পাম আভিপান আচার গ্রন্থাৰীর মধো বিশেষ উপথ- 
নোগ) | ৮৮৫ খঞ্াবের ২০ জুন হাহার মুতা হয। 

দ্র প্ছুচন্দ নিগ্ঠাবন। পশিঙকুণতিশক তারাশাথ শির্ক 
বাচস্প ৩৭ জীবন১বি *১ কলিকাতা) ১৩০০ নঙ্গাবব | 

যে।শশচহ্ বাগল 

তারালীঠ পশ্চিম বঙ্গের বীঝডূম জেনাষ অবস্থিত অন্যতম 
লীঠন্থান। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথেব লুপ পাহনে কলিকাতা 

হইতে ২১৪ কিলোমিটার (১৩৬ মাইল ) দুরে রামপুরহাট 

৭১৭ 



তারাপুর ওয়াপ1, আইরাচ জাহাঙ্গীর সোরাবজী 

স্টেশন ও মহকুমা শহর । ইতারই ঈশানকোণে প্রায় 
৮ কিলোমিটার (৫ মাইল) দুরে চতীপুর গ্রামে ছাখকা 
পর্দীর পৃ তীরে হাবাদেবীর মশ্রির ৪ প্রাচীন আশ্রম 
তারাপীঠ অবস্থিত। অণুনা রামপুবহাট পৌছিবাধ পুবেই 

ভারাপীঠ গোড পামে স্টেশন স্থাপিত হইয়াছে । 
ইহ] একটি প্রসিদ্ধ শাক্ততীর্থ। আইমানিক ৭ম- 

৮ম শ্রীষ্টান্দ হইতে ইহ] তাপা-সাধণার মন্তঙম কেন্দ্র ছিল। 
এই স্থানটি বত দিন অপ্রচারিত ছিল। কণিত হয় 

জয়দন্ত সঞুদ্রাগপ্ণ এই পীস্কানেব সন্্কার কবেন। 
তারাপাঠের মন্দিরটি নাচোপেশ মহাপানী কক নি ৩। 
উন্ধুর কাণে এই পীঠটি সাধক বামাখ্যাপাৰ নামের 
সহিত সংযুক্ত হয়। বামাখ্যাপা মাহাক্বযে এই স্থানটিব 
খ্যাতি চারি দিকে ছভাইযা পড়ে। সম্প্রতি এখানে বাষা 

মিশন কতক বামাখ্যপার মু ৪ মশির প্রতিগ্রি ত 
হইয়াছে । 

এখানকার শ্বশান প্রসিদ্ধ; প্রতিদিন অশ্ব; একটি 

কৃবিয়া মদদ এই শাশানভমিস্পর্শ না কবিপে মায়ের পূদ। 
হয় ন| বপিয়া প্রবাদ আছে। আশ্বিন মাসের শুরু 

৮তর্শতে মহ্তাপৃঙ্গা হয় ও একটি মেণা বিয়া থাকে । 

দ্র বিনয ঘোষ, গশ্চিমপঙ্গেব স শ্বৃতি, কশিকা চা) ১৩৬৩ 
বঙ্গাঝ , শাশ্বী হপিচরণ গঙ্গোপাব্ায়, শব!মলী গা) হুগলি, 
১৩৭০ বঙ্গ ১1. ১ ১, 0) 1১]711105, 1301001 /)1510 

0501600১ : 13111018111, 081৩818) 1910, 

শ্াতন্ুুগোগ।ল বাখচী 

তারাপুরওয়।লা, আইরাচ জাহাঙ্গীর মোরাবজী 
( ১৮৮৪-১৯৫৬ খর) ভাবঙ্ডের একজন অগ্রগণ্য তাবা- 

তাত্বিক ও বহৃডাখাবিদ। ১৮৮৪ খ্রগ্জান্বেব ২২ জ্বপাই 
পাক্ষিণাতা-হাধধধাখাদে ইহার জম্ম । ই বেদী ৪ সাতে 
অনাপন গ্র্যাজ্বখেট হইয়া (১৯০৩ শ্রী) বিশাত যান ও 
ব্যারিস্টার হইয়া ফিবিযা আধেন (১৪০৯ শ্রী)। পরে 
আবার কেমৃবিজের বি. এ, (১৯১১ শা) ৭ হব,জরবুগ 
(৬/.121)018) বিশ্ববিগ্ঠাপয়ের পি এই৮তডি, (১৯১৩ ত্রী) 
হইয়া আসেন। সংগ্বতে ই. বাপসন ও মুপিউস যোপি, 
তুলণামুপক ভাখাতবে পি. জাইল্ন, আরবী, নিকল্সণ, 
পারুসীক শিক্ষায় ই. দ্ষি, ব্রাউন এবং আবেস্তায় বার্থলোমে 
তাহাব গুকুশছলেন। 

তিনি কলিকাতা খিশ্ববিগ্াপয়ে $লনামূলক ভাষাত 
প্রধান অধ্যাপক নিসুক্ত হইয়াছিলেন (১৯১৭ শ্রী )। এখান 

হইতে বিশ্বতারতীতে হবানীয় শিগ্ভা্র আমস্ছিত অধ্যাপক 
নিমুক্ত হইয়াছিলেন (১৯২৭-২৯ শ্রী)। অঙঃপর অন্বেরীতে 

ভাঙন, 

শারাবাঈ 

এম, এফ. কামা আখনন্ ইন্ঠিটিউটের অধাক্ষ ছিলেন 
(১৯৩০-৪০ খ্বা)। সেখান হইতে পুনার ডেকান কলেজের 
ডিরেক্টর হইয়াছিলেন (১৯৪২ খ্বিষ্টা্ পরাস্ত) ১৯৫৫ 
খ্ীগ্তাৰের অক্টোবর মাসে ০5 রান বিশ্ববিদ্ভালযে স স্ুধ ও 
ভারঙতবের অধ্যাপক হইয়া যান, কিন্তু কিছু দিশ পবেই 

অশ্রস্থভার জন্য ঠাহ।!কে ফিবিমা মামিতে হয। বোহ্ধাভয়ে 
১৯৫৮ খ্রষ্টাব্ের ১৫ জায়ারি ইহার জীবনাবসান ঘটে। 

তাহার বক্ঠঙামালা এ গ্রন্থ গুলিহে ভাষাভকু ও "হাহার 
বিভিন্ন দিক, আবেশ্তা ৪ প্রাগীণ পারমীক লেখমালা, 
জএথুশত্র ধর্ম ও ভাবতীয় পাশীদের ইতিহাস ৪ গুজরাতী 
সাহিভাসম্বদ্ধে তথ্যসমুদ্ধ স্থলশিত আলোচনা "তন্তু 
মূল্যবান। তাহার উপেখযোগা রচনাবলী - 99100075 
1011 4১9254. 15167707165 0 816 90101006 ০0 1.0172%4- 

00 এবং 115 046165 61 200615%504 1 

প্র 17711017 17117011151105 2 10171901616. 110110110] 
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ছবিতে কুনাখ বছ 

তারাবাঈ (১৬৭৫-১৭৬১ গ্রী) তারাবাইঈ শিবাজীর 

সৈলাধ্াক্ষ হাদ্বির রা9-এবও কন্যা । ১৬৭? খ্রাষ্টান্দে তাহার 
জন্ম হয় এবং "শা বং্সর বযসে শিবাজীব পুর রাজারামেনু 
সহিত বিবাই ভয়। ১৬৯১ খ্রীষ্টাৰঝে চাতাও একটি পুন 
জন্মে, ইনি তৃতীয় শিবাজী। 

১৭০০ খ্রীষ্টান্দে তারাবাঈ-এব ম্বামীবিযোগ হয় । তখন 
মাবাঠা বাষ্টী ভীষণ ছুযোগপূণ , এক দিকে অন্তহিবাদ, 
অঃ 4 দিকে ইরঙ্গজেব ভহাকে গ্রাস কন্তে বাগ্র। অনেক 
বাধা-বিপন্তঠি সত্বেও 'নাবাবাঈ তাহা পুহকে খাজপদে 
মভিথিক্ কধিতে সমথ তণ এব সাত খধসব কাল স্ব 
বাষ্টের শাসনকার এব মোগপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৪ লু*পাট 
ধক্ষাব সহিত পরিচালনা করিত 'শাকন। ভারাখাঈ- এপস 
£তিবোধের ফলেই এরঙদলনেরের দার্সিণাতা বিজয়ের 

পরিকল্পনা সম হয় নাই | 
তিনি প্রথর বুষ্িং অমীম ধৈর্ধ) অক্ান্ত পরিশ্রম ও 

অসামান্য বীজের পরিচগ্ দিয়াছিলেন। বশশীতি ও 
বুটনীতিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিপুশ $ কিন্তু তিনি 
আভিরিক্ ক্ষমতাপিপ্দ। ছিলেন। পি'হাপনে শভুজীর 
পুন শানুর ন্যাঘা অধিকাবে 'ভারাবাঈ বাধা প্রদান কখিয়া- 
ছিলেন। 'অগ্তবিবাদ্দেব যলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন, কিন্তু 
ভাহার পরেও বাঙ্টের উপৰ তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। ১৭৬১ খ্রীষ্টান্দে তাহার মুতা হয়। 

যে শগ্ুনাণ চৌধুবী 

৭৯৩ 



তারা মাছ 

তার! মাছ স্টাবৃফিশ। কন্টকত্বক গোগির ( ফাইশাম 
একিনোদেমা ৩1, 1১15 1807-761810040া0) অসন্তগত 

সামুদ্রিক অমেকুদণ্ী প্রাণী। দেহ লক্ষত্রাকতি, দেহের 
মধা ভাগ হইতে পাচটি পাও নক্ষরাকার প্রপারিত। দেহ 
ছোট ছোট শর খোসার দ্বাখা আবুত। দহের মধ্য 

ভাগের নিম্নদদশে মুখ, ইহার ঠিক বিপরীত ধিক অর্থাৎ 
উপবের দিকে পাযুছিদ্র এব আাহাব অল্প দার একটি 
বতছিদযুক্ত চাকৃতি অনস্থি ঠ| প্রণ্টি বাথুর নীচে শর 
ক্ষুদ নলপদ সাধিবদ্ধভাবে সহ্জিত থাকে । নলপদগুলি 
দেহের অণ্যন্থরে অবস্থিত বিচির জলবাহী নলের পহিত 
যুব । নলপদগুনিব সাহীযো 'তাবা মত চপলাশের। 

করিতে পারে এক ঝিনুক ৪ শামুক শিকাব করে। 
কণ্টকত্বক প্রাণীর মধ্যে তাবা মাছ সধা/পক্ষা প্রুন্গামী 
2 দক্ষ শিকারীকপে পরিচিত। সাশুধিক প্রাণী হইলেও 
সন্ভরণেন পরিখধে ইহ'বা সমুছের ৩লদেশে বিচরণ করে। 
ইহাদের ডিম হহতে যে শৃককীট বাহির হম তাহার 
কিন্তু সম্তরণক্ষমতা থাকে । পুনজীীবনক্ষম ৩ তাবা মাছৰ 
বৈশিষ্ঠা। দেহচাত একটি বাঙ হহাতহ দেহের মখ্য ভাগ ও 
অবশিষ্ট চাখিটি বাহুর পুনর্জমন হইতে পারে। 'কণ্টকত্বক 
প্রাণা ত। 

বসুবিহান পঙগাপধায 

তারান্ত্ত্দরী ১৮৯৪ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত বঙ্গ 

রঙ্গালবেব ম্মন্ত ভম শ্রেষ্ঠ অতিনেনী | আরাস্থন্দবী বাশিকা- 
বয়সেই বঙ্গালযের স মপব আসেন এব গ্রথমে বান্কের 

ছমিকাষ অভিনয কবিতে থাকেন। এই হৃমিকাগুশিগ্ 
মবে।) কক নাটতঙ্গ যাধাবর ঠমিকা (১৮৮৯ খী) উনেখ 
যোগা | ১৮৯৪ খ্বাগাকে অযু লাশ যাব শিক্ষক শা 

তিনি চন্রশেষর? পাওক শৈবলিনীৰ ইম়িকাষ অপৃৰ 
কিনধরতিহ দেখান । পিভিন্ত বুঙ্গাশাব প্রধান আ্রী- 
ভূমিকার নহ দিল [শি মথ।|তর সহিত অভিনব করেন । 
ইহার মধ্যে মতিখিপি (১৯০১ শ্রী), রিজিণা (১৯০২ শ্রী), 

সরলতী (১৯০৫ শ্রী), আ্যে। (১৯*৩ যী), টাদবিবি 
(১৯০৭ শ্রী), বিবুজা(১৯১২খা), মমোপধ।ার বেগম (১৯১১ 
গর) প্রহরতি বিশেষে ৪লেখযোগ্য | টিনি জণা (১৯২৪ 

শ্রী), উদ্দিপুরী (১৭২৫ শ্রী) এব শাছুর্গা (১৯২৬ খা) 
প্রতি ভূমিকায় স্থু শ্বতিনম কবিখাছিশেন। 

দ্র টপেন্দনাথ বিছ্যাহ্ঙ্ণ, বিনোদিনী ৪ তারান্নন্দবী, 
কপিকাতা, ১৯১৯ । 

পাবাণনুমাব দাস 

তাল 

ভারিণীচরণ মিত্র আন্মমানিক ১৭৭২ হ্বীষ্টাবে তারিণীচরণ 
মনরেখ জন্ম হয। কাহার পরিধাণ সন্ভবনঃ কলিকাতার 
পিমণা অঞ্চলের আদি বাসিনা। তারিণীটরণ বালা, 
হিশা, উর্দু ও ই*বেজী ভাষা জানিতেন এব" হিন্দী ৭ 
উদতে কষেকটি মুল ৭ অন্রবাণ গ্রস্থ রচনা করিযাছিশেন । 
ফোট উষ্লশিযাম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইাশে ১৮০১ থ্রীষ্টাবের 
৪ম জন গিল্্লাইণ্জের 'অধীনে হনি মাসিক একশত টাক 
বেতনে স্টহার হিনুস্থাণী পিভাগর দ্বিদীষ মুনলাপদে 
নিমুক হন। পরে ছুই শ* টাকা বেন্নে প্রধান মুনশীবূপে 

টাহার পদোন্নতি গভবাঙিণ। গিল্ধাইস্টের পরিচালনায় 
“৪রিষেপ্টাল কেবুল্িসঃ এব নীতিকখ। এই ছৃইখানি 
'্মতপাণ পুস্তবেব সহি” শারিণীচণণের শাম যু আছে। 
তাহাপ ভাঙা সরণ ৪ গাশ্রশ। কসা, মোকালন পল্ভতি 
বিবামচিছ নিশি বাবহাব কপিদাছিিনন। ১৮৩০ হ্ীষ্টাঙ্গে 
|ঠানন বংসব বশাস টিপি একশন টাকার পেনসান 

অবসব গ্রহণ করেন। কাাশকাটা প্বপবুক সোসহটির 
(গন্গ| ১৮১৭ শ্রী) ভিন 'অগ্র*্ম পবিগালক সদস্য 
এব” উহার বিভি্ন মগবাণ্স্থে সহিত খুক হিনেন। 
১৮৩০ শ্রীগার্দে সণ কাল কাশী « শিন্স্থাণী 
প্রধান ব্যপ্রিগপর সমবাা প্রতি নত পিস ভাব তিনি 
সহ্য ছিনেন। “ভ সঙ সশদাহনলিবাবণ আইনের 
বিবোরিতা করে। ভাবিণীচরণের মার শার্িখ জানা 
য'য নাই । 

দশ 0গ্রস প সেনগুপু 

ভাল পাল্মী গোণ ( ৮011) -0910570) অঙ্গন 
ণকণাজপলী বহপর্ষজীবী বুঙ্ধ | বিজ্ঞানসম্ম “না, বোখাণসস 
[শবশিতোর (13705৭101071611161) 1 স্বউন্চ সবশ 

শাগাহীন কাপুর *শদেশ হইশে মল প্রচ্ছাকাবে মাচিছে 
শমিযা ঘায । কাণের শর্দেশে করন্পাকার পর দেখা 

যাএ, পাববু বন্থ মোটা এব ৬ৎ ১২০ (সন্টিমিটার লক্ব। 

পুশপবিন্তাস পু পৃক্ষে শাখাশ্থিল। কিন্ধ শ্রীবুক্ষে সরল। 

সন শু, খল বৃহৎ & বিকোণাকার। কাণ্ড হইতে 

থাম, ছাতাব পলা), ছড়ি প্রভৃতি, পাতা হঠতে হান পাখা, 
চাটাই, ব্যাগ ইন্যাদি এব” পঞ্জবুন্ত ৭ কাণ্ড হইতে উৎপন্ন 
তঙ্গব দ্বারা দডি প্রস্তুত করা হয়। প্ু-বৃক্ষের এস 
হইতে তাল গুড, চাশ-মিছুখি এব মগ্য টতয়ারি 
করা হয়। পাচা ফল বা শীলশাম এব ভপক্ক "শালের 
বস খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয়। গাছের শীর্দেশে 
সাগ্তৰ ম্যায় একপ্রকার বন্ত আছে, ইহ1 অছীর্ণতায় 
উপকাবী। 

৭১৪ 



তাপ 

দ্র 4, ঢা. 07111, 17001101150 1306419, 12৬ ১০1], 

1952, 

ভারাপদ চঞোপাব্যাথ 

কোনও কোন এ ধর্মীয় অন্রষ্ঠানে তালের খাবহার দেখা 
যায়। ভাদ মাসের শুরা নবমীতে তালনবমী এতের 
বাবস্থা আছে। এই ত্রতের প্রধান উপকরণ তাল। 
ইহাতে তালের উপবেই পুজা কবা লৌকিক ব্যবহার । 
এই রত উপপক্ষে দ্েবভাকে তাণ ও তালের পিঠা গে ৪৭1 
হয এখং প্রাঙ্গণকে তাপ দান করা হয। জন্মাষ্টমী € 
নন্দোৎপব উপলক্ষে তালের বডা খাওয়ার বীতি আছে। 
ভাদ্র মাসে দেখতাকে তাল দেওযাব নিযম 'আছে , অথচ 
এই সমখে তাপ খা গুযা অনেকে বৈধ বলিষা বিবেচনা করেন 
না। চাতখান্টা দ্র। 

চিন্বাহবণ চকবতর 

ভাল, ল্ঘ প্রতিষ্টার্বক “৩৭ ধাতুর উত্তপ “ঘঞ৬ করিযা 
তাপ শব নিষ্পন হতযাছে । পণ গুৰ। প্রন প্রভৃতি শ্রিষা 

দাপা পরিমিত কাঁ1 গা") বাগ্ধ ও শুতাকে নিষমিত করে 
£প শ্তাহাকেই ব্যাপকতাবে তাল বলা হয়। বিশ্রান্তি 
11 বিবাও৭ণক্ধ সশব বা শিঃশস্ব ক্রিরা ছারা চালের মান 
নিদি্ঠ ১৭1 সীমাধিঞ্ অর্থে মাবা শখবিশি্ঠ আনদ্ছ। যন্ত্রে 
ধাদশোপবোণা বা] দ্বারা রচিত ছন্দকেও 'তাল বলা 
হয়। এহ রচনার বৈচিঃহা বিভিন্ন হালের হই হঠষাছে 
যথা - একতাপ, ধিতাপ, চৌতাপ হত্যাদি। বিতিরন 
তালের মাত্রা, সখা ও পের বাবহারের তাখওমে বিভিন্ন 
হশ্পোবোচত্যোের হটটি হহযাছে। ভ্রিতাশের কোন? 
ছুণ্দোবৈচি্্য না থাকান সরশ ইঠখাছে সু তরা প্রিতানকেছ 
আদশ বিবেচনা কবিধা অগ্যান্ত তালেৰ ছন্লেবৈচিন্য 
স্থপরিন্ুচ হয, হহজগ্ঠ হি তাপকেহ মুখা তাপ বলিষা স্বীক্কা 
+ব] হহয়াছে। প্রত্যেক তাপেহ একটি প্রধান প্রশ্থন- 
স্থান আছে তাহাকে 'সম? বলা হয ১ “সমেবাবপণী৩ ধমা 
প্রস্বনহীন স্বানকে “বিসমা বলা হয়, সমের পুববতী স্থানকে 
অনাগত এবং পরবতী স্বানকে অতীত বলা হথ। তাপ 
কয়েকটি নিদিষ্টস্থাক মাঞার সমষ্ি, ণচ মানাগুপি 
পরস্পর সমান কালের ব্যবধানে অবস্থিত। যে কোনও 
ছুইটি মাএার মধ্যব্তী “কাপ'কেই লগ বলা হয। 

[ধসনাবা ৭ বায়চে ধুবী 

তালাক আরবী শব। মুসলমান আইন অচ্যাষী 
বিবাহবিচ্ছেদ্নের অগ্ততম পন্থা । স্বামী শিজে বিখাহ- 

'তাস্সো 

সম্বন্ধ ভঙ্গ করাব ইচ৪1 প্রকাশ করিলে এই শব্ধ বাবহাও 
হয। ভ্ৃই প্রবণর “তালাক? উল্লেখযোগা . ১. ভাশাকুম- 

গু্নাত ২, ভাশাকুশ বিদ্যা মধবা তালাকুল-বাদাই। 
তঙরত মহম্মদ বা তাহার শিয়দের নীতি অনুযায়ী 
তাপাককে তালাকুস শ্ন্নাত খলা হয । ভালাকুস-ম্ুনাত 

দুই পঞ্থতততে সম্ভব - আহসান * হাসান । আহসান, 
মঙ্চে। শ্বামীকে বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা একবাগ্ধ ত্বীব 
মাসিক খভ্ভমুঞ্ অবস্থায় প্রকাশ করিতে হয, কিন্ক পববর্তী 
তিনটি খ$খুক্র অবস্থার যৌনপসন্বদ্দ রাখা চলিবে না। 
“হাসান 'মঠযাধী, একবার করিষা শ্বীব পর পর তিনটি 
খওমুন্ত অবস্থাথ তিনবার বিবাহবিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ 
কবিতে হয । এ।লাকুল বিদ্যাত্ বা বাদাহই অভসারে 
খর একটি খতুমুন্ত' অবস্থায স্বামীকে তিনবার “আমি 
তোমাকে ত্যাগ কবিপাম' অথবা একবার “আমি চিব- 
কালের জন্য বিবাহসম্বদ্ধ ভঙ্গ করিলাখ? বলিতে হয়। 

“ল « মাজিদ 

ভাশিলামা তিব্বতের ছুই প্রধান লামাব অন্যতম পাঞ্চেন 
শামারহ আর এক নাম । 'পাঞ্চেন লামা ছু 

শিম ১ ঠ"হ 

তাস্সে। (১৫১৪-৯৫ শ্রী) ইটালীর নেপল্স-এর 
নিক্ষচব্তা পোবেন্টো শহবের এক আন্তান্ত বশে ১৫৪৪ 
খ্রা্টাঞধেব ১১ মাচ জন্ম । পিতা বেরনাডো-র (36119100 
[২৮) কবি হিসাবে সুনাম ছিল। ভাস্সো ১৮ বংসব 
প্সে এরিনান্ডো (1170119) এপিক রুচনা করিযা 

।বশেব খাাি লাভ করেন। তামসোব জীবনের অধিকাংশ 
সময় খেপ্রারাষ অভিবাহিত হয। তিনি সেখানকার 
বাজসভার সহিত সংশ্রি্ঠ ছিলেন । তাহার চুভটি প্রধান 
রচনা “আমিনতা? (457/714), পাস্চোরাপ? (14500191 

শাটক, বচনাকাশ ১৫৭৩ থ্রী) ও এপিক গ্রস্থ 
জেকুসালেমেব মু ও” (0561105016171010 1] 206014) রচনা" 

কাপ ১৫৭৫ খ্রা, প্রথ্ম প্রকাশ ১৫৮১ শী, সংশোধিত 
প্রকাশন ১৫৯২ খ্রা)। এই গুহ গ্রন্থ, বিশ্ষেতঃ 
দ্বিতী'টি ইদ্বোপীৰ সাহিতোব পপদী গ্রন্থ । এই দুই 
গ্ন্থই সমগ্র ইটালী ও ক্রমে ই রোপে শীহার নাম প্রতিষ্ঠিত 
করে। ১৫৭৫ গ্রীষ্টা্ হইতে তাহাব স্বাস্থা খারাপ হইতে 
থাকে ) ১৫৭৯ ৮৬ খ্রীষ্টাব পধন্ত ধেব্ধাথাব ডিউক 
চিকিৎশাব জন্য তাহাকে উন্মাদাগারে রাখেন । উন্নাধাগার 
ইইতে বাহির হইয়া ইটাপীর নাণা স্বান পরিভ্রমণ কিয়া 
অবশেষে ১৫৭৪ খ্রীষ্ঠাঝের শেষ ভাগে পোপের আমন্ছণে 
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রোমে আসেন। পোপ পেনমনের বাবস্থা করিয়া! দেন। 

মাতার সম্পন্তিরও কিছু উদ্ধার হয, কিন্ত তখন ভন্বাস্থ 
কবির শেষ অবস্থা। মৃত্যু "াসন্ন বুঝিয! ঠিশি সেন্ট 
অনোফি ও কনভেপ্ট-এ প্রবেশ করেন । ১৫৯৫ গ্রাষ্টা্জের ২৫ 
এপ্রিল ইটাপী তথা হধবোপের এক শে কবি মুহা 
হয়। 

তাহার সবশ্রেঠ গ্রন্থ 061750127716 1 106106 

বা 'জেরুসালেমের মৃণ্ডি নামক মহাকাব্য ভাজিল ৪ 
আবিসক্টোর রচনার ছকে লিখিত এব গ্াামিকাল ও 
রোম্যান্টিক রীতির সাথক সমিশ্রণ। এই গ্রঞ্থে তিনি 
প্রথম ধর্ষখুদ্দর ( এসেড) যোগ্বগণ কতক শ্রেসালেমের 

অধিকার বণনা করেন। কাব্যে প্রধান বিষযবৃপ্ত 
অবিশ্বাসীদ্দেব উপর খ্রীষ্টানদের ভ্য। এই তিন্নিতে 
নানাবিধ পোমটার্টিক ৪ বাবত্ব্ঞক (শিঙালরিক ) 
কাহিনীতে তাহার আনেগপুণ ভাব্ধারার সমাক প্রকাশ 
হইয়াছে । ফেব্ধারার বাজসভাতে 'অবস্থাণঘলে ঠাহার 
লেখাগুলি রাজনভার জাকজমক ও আডঙ্বর এব” বীরত্বের 
গাথাষ পূ । ফপত তিনি অন্তরে অন্করে বাজকীয ও 
মধাধুগীয বীর এক প্রেমগাথা প্ুভ়তিব দ্বার প্রভাবিত 
ছিগেন। তাহার কল্পনাতে তিনি ভগবাণ 9 ধেন্দনদের,। 
প্রাচীন কালে দেবগণের গাষ মানবজারিির বিভিন্ন পাক্কিগত 
ছন্দে মংশ গ্রহণ কর'হখাছেন এব অনিশ্বামীবা যে অপ- 
দেবতাদেব দ্বারা প্রভাবান্বিত__ উচাহ খাইতে চেষ্টা 

করিয়াছেন। | 
বানখ।ন অ75াং প 

তিত্মীর (১৭৮২-১৮৩১ শী) উর্ধিশ পরগন। জেপাব 
বাছাডয়। থানাণ অন্তগত হাখ্দবুপুপ গ্রামে ১৭৮১ খ্ীতাবে 
টিঠমীরের জন্ম হয। প্রথম জীব্ণে তিনি পেশাদার 
পাশোগান ছিল্নে ও পরে লাঠিয়াল হন। এই সমবে 
দাঙ্গাণ পপ হণ্থাতে চাহাব কারাদ হয। খুক্ুবাতের 

পর তিনি মঙ্ায় যান ৪ তথায় গুযাহাবি সম্প্দায়েৰ নেতা 
সরদ আহমদের শিরা হন। মক্কা হহতে প্র গাগমণ 
কাম তিনি ধখাভাবি ধধমত অগসারে হললামের সহঙ্কার 

সাপের ভন্া প্রগার করিতে লাগিলেন দপিদ্ রুষক 

ধিগের রক্ষার জন্য জমিদাবগখেব সহিত াহার বিখোধ 

হয়। ক্রমে হাযদরপুরের লিকটবনী নাবিকেলবেডিয়াও 
চতুন্পার্থস্থ ধশ ক্রোশ বাপিয়া ঠাি ও রুধক্ধের মধ্যে 
তাগ'্ৰ প্রভা বিশ্ৃত হইল । এই সমনে মিষ্বিল শাহ, 
নামক একজন ককির ভাঙার পঠিত যোগ দেওয়ায় তাহার 

শকবুদ্ধি হয়। ইহার পর পুঁডার জমিদার কষ্দেব প্রারের 

তিথি 

বাড়ি আক্রমণ কিয়] তিতুমীর খার্থমমোরথ হণ। কিন্ধু 
তিনি শিশেষ্ট রাহলেন পা। নিজে শভিবুদি করিতে 
শাগিলেশ ও টাকি ও গোবরডাঙার জমিধারের নিকট কর 
চাহিয। পাঠাইলেন। ভাহারা! কর দেন নাই । গোবর- 
ডাার জমিদার কালী প্রসন্ন মখোপাধ্যাধের প্ররোচনা 
মোলাহাটিব কঠিযাশ ডেভিস সাহেব তিউমীরকে দমন 
করিতে আপিয়! পরাজিত হইলেন। ইহার পরে গোবরা- 
গোবন্শপুবেব জামদাব দেবনাথ বাথ তিতমীরের সহিত 
স-্ঘর্ষে নিহ ৩ হন। পুনরায তাহাকে দমন করিবার জন্য 
আলিথা বারাঁসতের কাপেক্টর আশেকজাপার পরাজিও হন 
৪ বমিরহাটের দারোগা নিহত হন। এই জয়ের ফলে 
তিহুমীরেণ মাহম বাঙিবা গেশ। তাহার দল৭ বাড়িতে 
লাগিল। টি $মীর ইঠিপুবে শিঞেকে “বাদশাহ বলিষা 
'ঘাষণ] করেন, নাবিকেপবেডিখাঘ একটি 1াশ্র কে” 
নিশান কবিষ। থাম অন্রশদ মগ» ববেনশ এ ভাহাৰ 
ভাগিনেষ মান খা াহ।ণ সেনাণাত হপ। গখিতি 
তিতুমীর চঠদিক লুগন করিতে লাগিলেন । পদবাথ শাহার 
সহিত সণ্খধে নপধি11 কালের পবালিত হন | হহসব 
খবব কলিকা শম পৌছিলে তদানীপ্ুন গঙনব অেনাব্ল 
বেছটঙ্কের মাদেশে পামান এব গোরা “ সিপাহী সৈগ্ 
শইযা একজন কনেন টি হমীবদকে দখন করিবার জন্য 
মধিশেল। গোলার মাঘাতঠি নারাকশপেতি।ার কেনা 

পসহহল ল তিতুমীর নিহত হহতুপন এল ৩৫০ জণ 
বন্দী হই শ( ১৮১১ খ্বী)। বিচারে ১০০ জনেব কারাদএ হয় 
৪ তিতুশীবেপ ভাগিনেষ মাজ্মের ফালি হয়। এহশাবে 
তিউমীরের বিলোহের অবসান হহশ। টিঠশীবের এই 
হাঙ্গাখা'কে ব্রিটিশ ভাবতে গণবিক্ষোহের নিদশন বন 
শুইয়।ছে। 

& বিহাবীলাশ সবপাধ, ডিঠমীর, করশিবাতা, ১৬০৪ 
বঙ্গাব্স। 

[শভহ যা দও 

তিথি চাগ্জ দিন। হহ1 চা মাসের দি শাশ। এক 
অমাপস্যু। হ৮০৩ পরণ ঠা শমাবশ্যা। 1৭ সময় এক চান্দ্র 

মাস। তাখাদের মধো হুধ ও চন্দ্র মবশ্বাণ পরিবতন 
করে। ম্থর্য ধার গত এবং চগ্জ ধত গতিতে 
তাখঝাদেব মপে] ভ্রমণ করে। শু ও চঞ্জ খগোলকে এক 

অবস্থানে যখন আসে ৩খন চাশ্ মাসের আরস্ত হর । ছুইটি 
জ্যোঙক্ষ এক "অবস্থানে মানে বলিতে বোঝায় তাহার! 
একহ দুষ্টিবেখার উপব অবশ্থিত। সর্ব হইতে আরম্ত 
করিয়। চঞ্রের প্রত্যেক দ্বার্শ অংশ অতিঞষের সময়কে 
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এক তিথি বলে। তারাদের মধো চন্দ্র ও সর্ব সমগতিত্তে 
চলে না। তাই তিথিগ্রপির কাল পরিমাণ সমান নয়। 
প্রায় পনর দিন পরে উতয়ের মবস্থানের মধো পাথকা 
দাডায ১৮০০ অংশ। চন্দ ও সর ভখন তারাদের মধ্যে 

( রাশিচক্রে ) বিপবীত দিকে অবস্থান করে, এই দিন 
পৃণিমা। এই ১৮০০ অ.্শ 'অঠিপ্ম কবিতে আমরা 
পনরটি তিথি পাই। 'ডাহাদের মধো যথাঞ্মে প্রতিপদ 
দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চত্রখী, পঞ্চমী, য্ঠী, সপুমী, অষ্টমী, নবমী, 
দশমী, একাদশা, দ্বাদশী, এযোদশী, চত্র্দশী ও পুর্নিম]। 
এই পনর দিপ শুর্রপক্ষ, ইহাতে চন্দ বাড়িতে থাকে ও এক- 
এক কণা পূর্ণ হইয! পুণ্রিমাপ দিন ১৬ কল! পূর্ণ চন্দ্র দর্শন 
দেষ। ইহার পর চন্দ্র হাস পাহতে থাকে । পুনবায় 

প্রতোক দ্বাদশ অশ অতিগমণের সময কুষ্ণপক্ষেব পনর 

তিথি। প্রতিপধ হইতে আরম্ভ কিয়া পূর্বের » ছি তীযা, 
ভতীগঞা ইহ্াপধি ৭মে ক্র চতাদশাব পরের তিগি অমাবস্যা | 

চন্দ গোশকাকুতি জডপিগু) ইহাব নিজৰ কোনন 
আলো! পাই ৯*পুঠ তই” সুর্যেব আলে। প্রতিফিশিত 
ইভখা চকে ডজ্জশু দেখায় । অমাবশ্তাব সমযষে চন্দেব 
মাশোকিত অর্থাশ পৃথিবীৰ বিপক্ী * দিকে থাকে, তাহ 
আমণা চঞ্রকে দেখিতে পাহ না1। প্িমার দিন চন্দ 
পুটব আশোকি * অর্ধ শ পৃথিবীর দিকে থাকে, সেই জন্য 
চপ্ণকে পশু গোশাকার দেখায। অন্ত সমযে চন্ছের 

অবস্থান 'অন্তমাধী ভাহাব আলোকিত অবাণশের পুথিবী 
হতে ৮৪ এ শেখ পরিমাণে হাস বুদ্ধি ঘটে। হহাই 
»ন্কলাব বুগ্গি বা হাধ। 

« রণুশন্দন ৬টাচাখ, শব)ন্বৃতি | 
ক নিশাবুম বে 

তিববত প্রা ২৭০-৩৭০ উন্র এব ৭৮০২৫-১০০ পুশ 
পুথিবীব ছাদ নামে খ্যাত এশিযাব একটি স্থচ্চ মালভূমি । 
বওমানে হহ| কমিউনিস্ট চীনের অগ্তঠুক্তি। সস্কও 
সাহিতে ইহাকে কিন্নওর খ* নামে উল্লেখ করা হইয়াছে । 
ত্ব্িশের প্রাচীন পাম লো । 

(তিব্বত নামটি অনেকে ঈনে করবেন, শো? বোর অখাৎ 
উচ্চ ভোট শব্দের অপশ্রশ। প্রাচীন ভারতে তববওকে 
তোট দেশ বপা হহত। 

শিব্িতের আযঙন প্রায় ১২৫০৭০০ বর্গ কিলোমিঢাৰ 
(৫*০০০০ বর্গ মাইল )। 

তিব্বতের উত্তর সীমানা বুষেন্লুং ও দগিণে হিমাপয 
পব্ঙ ১ পূর্ব সীম/না চীম্পণর সি কিয়া দেশের পথও ১ 

পশ্চিমে কাশ্মীর ও কারাকোবাম শৈলমাপা। তিব্বতের 

তিব্বত 

উচ্চতা সমুদ পৃষ্ঠ হইত ৩৬০০ ৪৮০ৎ মিট্টাব্রেন (১২০ *- 
১১০০০ ফুট) মধ্যে । এখানে কোনও নিন সমক্ুমি 
নাই। সমগ্র দেশকে কয়েকটি অশে ভাগ করা 
যাম। উপ্রে বিশাশ বরবাবাপুত মাপইমি, পশ্চিম ও 
দক্ষিণে কারাকোণাম ৪ ঠিমালয়ের অবণাপু পাদদেশ, 
ধর্সিণ পৃবে ব্রহ্ষপুবের নদী উপত্যকা এব উনুর-পৃবে 
দুদ ও বুহৎ পর্বতে সমাকীর্ণ ৪ গঠীর ন্ীখান্ডে পূর্ণ 
অঞ্চল। 

সিন, শতদ্ক, ব্রদ্ষপুর। সাপউঠন) মে কও) ইঈ্া হসি 
কিযাও ও হোযা" হো গুভতি এশিয়ার বন বুশহ নদীর এব, 
গঙ্গার বহু টটপনদীব উৎ্সস্থল তিব্বত । মানস সোবর এ 
শিকটবশী পাক্ষপতাল তিব্বনের বিখ্যাত পরি তুদ। 
ইহা ছাঁডা কোকে। নব, 0৬ টি নব প্রভৃতি বৃহ হৃদ দেখা 
মাষ। ভহা বভ সুউচ্চ পদের কেন্দ্র। 

িিঙের জপবা] অভ্ান্ত তাও । বুষ্টপাত খুবই কম। 
দক্ষিণ পুবে বাৎসবিক বুষ্টপাতের পরিমাণ মার ১০০ 
মিলিমিটার (৮ ইঞ্চি )। ৩৭০ ৩৫০ মিপিমিটারের বেশি 
বৃষ্টিপাত বিশেষ কোথা ও হয ন]। 

্ন্বিতে উচ্চ স্কানগুপি সাধারণ নঃ বুক্ষখণা। দক্গিণ 
অঞ্চশ পানান্ধপ বনজ সম্পদে পণ । পান জাতীয গাছ 
ছাড়া প্যাবিক্স প্রভৃতি অন্যান বঙ্ঘও প্রচুপ দেখা যায়| 
নিগ্ন বা উচ্চস্থানে বহু প্রকার ভেষদ উদ্দিদ জগ্ঞায। 

কধিজ ধরবে।ব মধ্য বালি, গম, মর গুভৃতি নদী- 
উপত্যকা গুলিতে উৎপন্ন কবা হয। খাম (পূব তিব্বত ) 
অঞলে গম, মটর চাড়া খুটাদ উৎপন্ন হয । 

'হপাশি৩ পশ ভিব্বঙীদের ব্যবসায় ৪ ধন-সম্পদের 

মূল। চমরী গা, ভে৬া, ছ'গল, শ্গাশ পড়া তব পশম, 
“পাম ও চামড়া বু শতাব্ধী হইতে পাশব শী দেশগুলিতে 
ব্পানি হইযা আসিতেছে । অঙতে সণ, লবণ * পোহাগা 

-ও রপানণি করা হইত । প'শ্চমের হুদ অঞ্চলে স্বর্ণ পাহয়া 
যাষ। ইহা মধ্যে পশ্চিমব জালু'-এর খনি উতেখযোগা | 
অতীতে দ্বেশাম প্রথা শৌহ নিষ্কাশন করা হইত । 
ওমানে উ৬গব তিবিতে নান! গুক্পু 1] বাত ম্মাবিনত 

হ£খাছে। চা, তামাক, চিনি ও রেশম পে গুধান 
আম্দানি শামগ্রী ছিল। 

ভিব্বতীরা মঙ্ষোলীয জাতগোঠাব অস্ত । উত্তর 
অঞ্চলের অধিবাসীধ্ধেব সহি * মধা এশ্যাব ওকি-মঙ্গোলীষ 
ও দক্ষিণ অধিবাসাদের তিবব হীয় বমীর্দেব সহিত আকৃতিগ ৩ 
সাদৃশ্বা ধেশি। 

পশুপালন তিব্বতীদেব গ্রর্ধান উপজীবিক। ব্যবমাষের 
স্থর্দে বৃহ প্রাচীন যুগ হইতে ইহার! পার্বতী দেশগুপিব 

৭১৭ 



তিব্বত 

সহিত যুক্ত ছিলেন। 
১২৭৩৯৬৯ জন ছিপ। 

১৪৫৩ গ্রীষ্টাঞ্ধে তিব্বতের জনসংখ্যা 

পিশ্নশচন্দ্র সি“হ 

তিব্বতের অতি প্রাচীন যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানা যায না। জণশ্তি অনুপারে একজন শারতীয়ই 
সবপ্রথমে তিব্বতে বাঙ্গা স্বাপন করেন । এই পাজবশের 

পতনের পর তিখ্ধত অনেকগুলি ন্তুধ গু বাজ বিপু 
হয়। তাহার পর গ্রীষ্টপূর্ব ৪৩০ অবে নাব্-খু সান পো 
এই ন্্্ববাজ্যগুশি একন করি! এক অখণ্ড তিব্বত রাষঙ্ের 
প্রতিষ্ঠী করেন। ইহার পরবর্তী হাজার বদের ইতিহাসে 
ফোনে বিশেবত্ব নাই । কিন্ত গ্রীষ্টায় ৬ শতাব্দীপ শেষ 
ভাগে টচিব্বতের রাজা ল-সান-সো লংখসান নাপ। দেশ জঘ 
কবিয়া এক সামাজা প্রতি কবেন। তিনি এবং হাহার 
সমধিক বিখ্যাত পুত্র আোঙ বতসন স্গম পো চীন ও 
তারঙবষেধ কতকাংশ অধিকার কখণেন। ভারতে 
তিব্বতের প্রঙত্থের কোনও স্থাধী ফল হয নাই, কিছু 
চীনের সহিত প্রায় দুই শত বঙ্সর তিব্বতের প্রতিদ্বন্দিত। 
চলে এবং তিব্বতীরা চীণাদের বখার হাপাইযা দেয় এবং 
অপেক প্রদেশ জয় কিয় পয়। অবশেষে ১৩শ শতাবীতে 
মঙ্গোল সম্রাট কুবলাই খা ভতিথ্বত জয় করেন, কি 
কুবপাইয়ের মৃত্যুর ৭৫ বৎসর পরেই তিব্বত সত স্বাধীন ৩ 
পুণক্্ধার করে। 

পুধোল্লিখিত সম্রাট শ্রোড বতসণ-সগম পো! একটি 
চীনা ও একটি নেপালী রাজকুমারীকে বিবাহ কবেন। 
দুই পাজকুমারীহ নিষ্ঠাবতী বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাহাদের 
প্রভাবে শ্রোঙ-ব৩ সপ সগম-পো। বৌদ্ধ ধর্মে প্রতি অগপুক্ 
হইয়া তিব্পতে বৌছ ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন এবং 
পণ্ডিত পাঠাইযা ভারতীঘ পিপির অন্কবপ এক লিপি 
প্রস্তুত করাইধা তিখ্বতে প্রচার করেশ। ইচ্ছার পবে 
ভতিব্বঠায়রা পিথিতে জানিত না। 

্রষ্টাৰ ৮ম শ্ভাব্দীতে গৌডদেশীয় আচার্ধ এব, 
নালণ্দা মহানিহারের অধ্যক্ষ শান্থিরক্ষিত (অথবা 
শান্তরক্ষিত) তিব্বতের বাঙ্গার নিমন্কশে ছুহবার লে দেশে 
যান এব বৌগ্ধ ধর্মের সংস্কার করেন । কাহাব ভগ্ীপতি 
পঞ্মদন্ঘৰ৪ তিব্বঠে গিয়া এ কার্ধে বিশেধ সহায়তা 
করেন । তিব্বতের বাজা মগধের গুগ্পুরী বিহাবের 
অন্থকরণে ধাজধানী পাপায একটি বিহার নির্যাণ কেন 
এব শান্তিপক্ষিতকে তাহার অধাঙ্গ নিঘুক্ত করেশ। 
শান্ঠিরক্ষি৩ ও পল্সসন্থব [ঠববতেও বিখযাও লাা সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তন করেন। 

ভিববত 

পুজনীয়ার্থে বাবত সংস্কৃত িত্তুব শকের তিব্বতীয় 
ভাষায় প্রতিশব লামা । মঠের কতাকে লামা বলা হয়। 
তিব্বতে লামা গ্রখুতকে তিনটি যুগে ভাগ করা হইয়াছে; 
১১ আধিম ২. মধা ও ও. আধুনিক । দলাই পামা4 
অভাদয়ের সময় হইতে আধুনিক যুগের আরস্ত। এই তিন 
মুগের ইতিহাস দেওয়া সষ্টঘপর নহে । তখে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য এই যে, ১০৩৮ শ্রীগ্রান্দে অতীশদীপণকর ডিববতে 
আসেন এবং ধর্মের বিশেষ অন্থার করেন। ইহার 
পর ১৩শ শতাবীনে কুবপাই খা চীন জয় করিলে 
পামাদের বিশেষ প্রতিপন্ি হয়। কুবলাহ কুনফুশিষান, 
ক্রিশ্চান, মুনসমান ও বৌদ্ধ আচাধদেন € তিব্বতের শাক্য 
পাম) নিজ সভায আছবাণ কখিযা পবীক্ষা করেন। 

পখীক্ষাব ফলে তিনি স্কিব করেন যে তাহার মামাজোর 
একা মনু পাখিবার পশ্য বৌ ধর্মই সর্বাপেক্ষা উপযোগী, 
41 উন্ত কাধে টিনি শামাদের ৬পর নিব কবেন। 
কথিত হইথ!ছে যে সম্াচ শাপামান যেমন প্রখম খিশ্চান 
পোপ স্থষ্টি করেন কুখলাহ সেহপক্কম শাকা লামাকে 
প্রধান মাচা ব। লামার পর্ধে নবণ করেন * শাকা পামা 
চীন সমাটকে পাজ্যে অর্ষপ কবি সম্মত হইতেন এব, 
পরিবততে সমগ্র ভিবিতেব শাসন তার পাহণেন ১ পরবতী 
কালে পাজনতিক পরিবননের দবন শাকা পামার 
প্রতঠপন্তি কমিবা হা এব ১৫এ শতাবার প্রাঙ্ে 
গে-লগ-পা সম্প্রধাথ বিশেষ £খপ হহণা হনে । হারা 
অবঙারণাদ গ্চার করে। ১৬৪০ শ্রীষ্ান্দে গে লগ পাব 
পঞ্চম পাখার অঙগগোধে মঅঙ্গাপ প্াজব্মার গ্াশ খা 

ট্িণ্বত জয বেশ “বং উক্ত লাখাকে ঠিনত উপহার 
কপ প্রদান করেন । ১৬৫০ খ্রগাবে চীন সমাট এই 

বাবস্থা! অগমোধণ করেশ & তাঙাকে শাহ” (সণুদ্র 

অথাৎ সধুদ্রের গ্তায় বিশাপ ) উপাধি প্রদান করেন। 
এইভাবে দপাহই লামার তির্ধত প্রতত্বের আন্ত হয়। 

১৯৫৯ গ্রাষ্ঠাৰে চীনা আত্রমণে ভারতে পণাইয়া আমার 
পূব পযন্ত দশাহ লামা প্রতত অন্থ্ ছিশ। 

চীনের সহিত তিব্বতের সম্পক বিষয়ে পুরে কিছু 
আলপোচনা করা হহযাছে | বর্তমানে কমিউনিস্ট চীন 
তিববতকে চীনের প্রদেশ বশিয়া দাবি করিতেছেন। 
ইতিহাস এই দাবি ঠিক সমথন করে না। মঙ্ষোল সম্রাট 
কুবলাই খা কর্$ক তিব্ব৩বিজয়ের কথা পুধে উল্লিখিত 
হইয়াছে। শ্মরণ পাখা উচিত যে, কুবলাই মঙ্গে।ল ছিশেন, 
চীনা নহে » তিনি শাকা পামাকে বাজগ্ুঞ্র পদে অধিষ্ঠিত 
কবেন। মঙ্গোলগণ কুবপাহয়ের মুতার ৭৫ বৎসর পর তিব্বত 
হইতে বি ঠাডিত হয়। অতঃপর ১৭শ শঙাবীতে মাঞ্ু জাতি 
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চীন দখল করে এব* এই ব'শের বাক্গ। ইয়ং শে” (১৭২৩- 
৩৫খ্রী) ঠিব্বঙ্েব আভান্রিক গোলযোগের গ্লযোগ লইয়া 
তিববণ্তে দীয শাধিপনা প্রতি করবেন । কিন্ধ এখানে ও 
একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহার দঞ্ন মাঞ্চুা তিখ্বত জয় 
করিযাছিলেন এ কথা বলা মায় না: দলাই লামাকে 
আবার বাজণ্চক বলিষা মানিযা ল্য হইল এবং হিনি 
স্বীয রাজোন বদ্ধ হার চীন সমাটের হস্তে সমর্পণ করিলেন 
দলাই পামাণ শাসনের দাযিত্ব এব সবময কত অন্ুগ্র 

রহিল । ১৭৯০ গ্রী্ান্দে নেপালের প্রর্থারাঙ্গ তিব্ন 5 আক্রমণ 
করিলে ধপাহ পাম! চীনের সাহাঘা প্রাথনা করেন। 
গর্থারা পরাজিত হয এবং ট্ব্বি্ে চীনের প্রাধান্য দুশাবে 
প্রতিঠিন হম | কিন্তুক্রমে ত্দ্বুন মাঞ্চুরাজের আধিপত্য 
নাষেমা নপথ্বসি* হয। ১৯০৪ ত্রীষ্টান্ে ভ*বেছদ সেনা তিববত 
আপ্রমণ কবিঘ] পাল। দখল করিন , চান প্রতিবোধ দ্ববের 
কগা প্রহ্বাদন করিল না। ঠিন্বিত ৪ উতবেজের সহিত 
যে লন্দিব ফলে এচ যুদ্ধের অবলান হয (১৯০৪ গ্রা) 
'তাঙাতেন িশেব কোননল ম্বাক্গর ছিল না। অবশেষে 
১৯০৬ খ্রীষ্টান্েব ২৭ এগ্গিন চীন তিশবভেব 'অধিপতিকপে 
ণ সন্ধিণর স্বীকাণ কবিযা লইল। এই সময়ে এই অঞ্চলে 
বাশ্যাব 'অশাধিক ক্ষমতা তিল, নচেজ ই রেজা তিব্বতের 
সি সক্ষিপ্ধে চীনের লাক্ষর পহত্নে কিনা সল। মাঘ 

ন।। ১৯০৭ খাগান্দে বাশিয়া ৪ ইতলা৭ তিব্বন সহ্বদ্ধে এক 
বন্দোবশ করেন, তাহাতে তিব্বতের উপর চীনের সাব- 
ভৌমিক মীরু ৩ হণ, কিন্ত সহ ন্বিবিতেব খাজা সীমান] 
শসনপদ”, অর্থাৎ দলাই লামাথ প%ত৭ অব্যাহত রাখা 

»গ। ইহার পর হইছে চীন! মবকাব [ত্ধ্বতে ম্বভাচার 

'আবন্ত করেন এব ১৯১" খাঙগান্দে পাই পামা ভারতে আশ্বয 
গ্রহণ করেন। উতবেজ সরকার চ*নের বাপহারের প্রতি 

'তীব প্রচিণাদ মাশান, কিন্য দলাই শামাকে কোনো 
সাহায্য বেন নাই । যাহ] হটক ১৯১১ খ্াষ্জাবের শেষ ভাগে 

সমস্ত চন] ঠসগা তিধিঠ হইতে বিহাডিত হয এবং ১৯১৩ 

গ্রষ্টার্দের ১১ মাভষাি দ পাত শাম। মগ্গেশিধাব সহিত এক 

সন্ধি করিযা তিদ্বান্ব পণ শ্বাধীণনা ঘোষণা কপিলেন। 
এপ্রিল মাসে মাবাণ চীন ৭ নিন্ব * যুদ্ধ আন হয। এই 
যুদ্ধ প্মবলানের জন্য চীন,ইংপেজ ও ট্ববতের » শা সিমলায় 
আলোচনা শুক হয (অক্টোণব, ১৯১৩ শ্বী)। সিমপাব চুক্িপব 
চীণ গ্রহণ করে নাই, ফলে ম্বাবার তির্বতের সহিত ১৯১৭ 

খষ্ঠাবের জুশাই মাসে যুদ্ধ আব হয এবং চীন সম্পূর্ণকপে 
পরাজিত হশ। চীন সাঁ্ধার প্রশ্তাব করে, কিন্ধ আভাশ্করিক 
গোলমালেধ জন্য এই “ স্তান কাধে পবিণত হয় নাই । 

বিশেষ উল্লেখযোগা যে, ১৯১১ খ্রীষ্টাঝে চীনের অস্ত বিপ্লবের 

৭১৪ 
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ফলে মাঞ্চ রাজ্যের 'শবসান হইলেও এবং চীন ই ৪রোপীয় 
শক্তিগ্ুলির নিকট সবপ্রকারে 'অপাদস্ত হইলে ও, তাহানু 
বৈদেশিক কুঢনীতির ধারা ব্যাহত রাখে; পে 
চিয়াং কাইশেক এবং নঙমানে কমি উনিষ্টগণ সেই সাম্রাজ্য 
বাদীনীন্িত 'অবপস্থন করি! চলিয়াছেন। 

পৃৰে উলিখিত হইয়াছে যে ১৯১৩ খ্রীগ্াকে তিব্বত 
প্রকারান্থরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজস্ব মু চালু 
রাখে এবং ভারতের সাহাযো ডাক ৪৭ তার বিভাগেতু 

প্রতিষ্ঠা করে । ১৯৪৯ গ্রীষ্টাবে তিব্বন্চে প্রেরিত চীনা মিশন 
বিভাডিত হয। এ বৎসর চীনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হইলে, কমিউনিস্ট নেজাগণ অবিপগ্গে চিয়াং কাইশেকের 
নীতি অগ্রযায়ী তিব্বত আক্রমণ করে। ফপে দলাই 
শামী ভারনের একপ্রাপ্ছে আাশ্রয় গহণ করিতে বাধা হন। 

পরে এক সন্ধি হম, তাহাতে হিব্নত চীন সাম্বাজোর 
অস্থভুক্ত হইলে৭ তাহার আভাম্থুধিক শাসন বিষয়ে চীন 
কোন৭ হস্তক্ষেপ করিবে না এইরূপ বাবস্থা করা হয়। 
ফলে দলাই লামা নিব কিবিমা যান। ১৯৫৭ খ্রষ্টাবে 
'ভাব্রত ৭৪ চীনের মধ্যে এক সন্ধি হয ঠাহাতে উভষ রাজাউ 
পব্স্পরের সহিত পঞ্চণাল অ্যাষী বাহার কবিত্তে সম্মত 
তয। ভারত তিব্বতের উপর চীনেব আধিপতা হ্গীকার 
করে এব* ই*বেজ 'মায়লে তিববতে ভাবতবর্ষের যে সকল 

হযোগ ৭ অধিকার ছিল তাহা স্বেচ্ছাষ ছাটিযা দেয়। 
১৯৫০ খ্রীষ্টান্জে ন্ব্বিতে চীনের বিক্ষ্ে বিদ্রোহ দেখা দেয় । 
চীন কণোব হস্তে তাহা ধমন করে। দলাই লামা ভারতে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন এব এখন এ পর্বস্থ এ দেশে আছেন। 

টি 'ত বওমানে সম্পূর্ণভাবে চীনের করামন্ত। 

দ্ধ স্বামী অভেদানণন, কাশ্টীব ৪ ত্ব্ুতে, কপিকাতা, 
১৩৬০ বগা, স্বনীটিকমার পাঠক, ভিবর ল কলিকাতা, 
১৯৬০ ১ চ৭1 16700100101, 77100 26০15 [1 20070, 

[৬100105, 1909, 17101 [99111, 115 0710 150700ৎ, 

[.0170017, 19397 70971311001, ৯৮1,070 ৫172 

11). 17601১16, 1610 011 1972; 9য় 109৬ 1001017 

19211051571 11615017500 ১106, 07100007, 

19625, 

অতশাক মহুমদাৰ 

প্রতিটি শিল্পকর্মকে তিববতীবা বযাব্হাবিক এ বুদ্ধিগত 
ছুই কপেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রিকমের মূল্যায়ন কবিতে 
প্রথম প্রশ্ন হইবে - উহা কি থে উদ্দেশে নিমি৯ হইয়াছিল 
তাহ] পি করিষাছে ? খিতীয়তঃ ইহা কি নিখ্্ভাবে 
নিমিত হইয়াছে? অর্থাৎ এ শিল্ীকর্মটি ধশান্টশীলনের 
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প্রচলিত ধারাগুপির ধথাযথ অন্বতনের ্োতন] কখিয়াছে 
কিনা তাহাই বিচাষ। 

ভিব্বতী শিল্পকলা ধর্মাশ্রিত এবং ধর্মার্থেহ উৎসগীকৃত। 
মেইজন্য ইহা ব্যগ্ির মকপপ্রকাপ্প আত্মগ্রধশনণ প্রচেষ্ার 
বিবোধী। 

এঁতিহাসিক বিচারে তিব্বতী শিল্পধারাগুপির উত্স 
ভারতে প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম, পরবতী কাপে চৈনিক 
প্রভাব পড়িয়াছে। হার কক এপি বাহিক ক্ষেত্রে খা : 
পোশাক, রম্ধন এবং গৃহ কাধে ব্যবহৃত নানারূপ ভ্রব্যাদিতে 
চৈনিক প্রশঙাব পরিপক্ষি৩ হয়, "অবশ্য শ্ল্লিরচনাবী [চটি 
সবধতোভাবে তিব্বতীষ। ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মেব মৃপ 
ভিভিতে ভিব্বতীয় শিল্পের জন্ম এবং পানা এঁতিহামিক 
বিবর্তনে মধা দিয়া এখন৭৪ তিবধতী শিল্পী কাহার 
মৌলিক ধারাটি অশ্বগ্র রাখিযাছেণ। আন্রমানিক ১৬শ 
শতাব্দীতে ভিব্নহ্গীয ধর্মগ্রচারকগণ মঙ্ষোলীখদ্দগকেও 
বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন | বিশেষ কষ্ষেকটি ক্ষেত্রে 
এখন৪ মঙ্গোলীষ শিল্পকে তিববনীয় শ্ল্পেব শাখাকপে 
চিছিত করা যার। তিব্বতীযদের নিকট স্বকীবতা বা 
মৌপিকাতা বপিতে 'মৃল'-এব প্রতি আন্তগত্যই বুঝায় । 
এই শিল্পপ্রতিভামম্পন্ন জাতিব নিকট শ্বেচ্ছায় শুন্ন কিছু 
সী করিবার আকাঙ্ষা সম্পূর্ণ বিজাতীণ। অবশ্ঠ বর্তমান 
শিল্পলভ্যতার প্রভাবে, বহিবাণিঞ্রোর ফলে ৪ সামরিক 
আক্ষমণে তাহাদের শিল্পধারার ম্বাতক্বা ৪ শুন্ধতা বহুলাংশে 
ক্ষপ্ন হইয়াছে । সমগ্র ভিখ্বতে এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্ধস্ত অসংখ্য মঠ, মন্দির ও ন্ৃতিজ্তন্থক বিছ্যমান। 
তিব্বতীয় স্বপতিগণের মধ্যে সধ্নুগেই অটালিকা 
নিমাণের স্বাণ-শিরবাচন এব ভু-প্রক্কতির স্বাঙাবিক 
বৈশিষ্ট্য গুলিকে স্থাপত্য কর্ধে খাবহার করিবার ব্যাপারে 
এক আশ্চন বোধের পবিচর পাওয়া যায । বলা যাষ, 
তিব্বতীয় স্থাপ ত।শিল্পের প্রাঘ প্রতিটি নিরশশনই কোন ৭ ন। 
কোনও দিক দিয়া শ্রে্ অবদান বলিয়। গণ্য হইলে 
পারে। বহু ক্ষুদ্র ক্র মনির এবং মঠ স্থাপতাশিরের মহ নম 

নিদর্শনের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারে এব কোনও 
একটি অপরুটিগ পনকশ পহে। বর্মানে সুগ্ধবিগ্রতের 
ফলে স্বাপঠাশিরের প্র্থ 5 ক্ষঠি হইয়াছে । ভারতবর্ষের 
আয়ন্ত্ধীন কাশ্ীর স লগ্ন লদাখ ই-্াদি কষেকটি অঞ্চলে 
তিব্বভীয স্থাপূঠার এই ধরনেব উৎকৃণ্ঠ নিদর্শনসমূহ 
এখনও অক্ষত অবস্থায় পাওধা মায়। মিকিম ও ওুটান 
দেশের স্থাপত্যশিল্লেন সহিত তিব্বতীয় স্বাপশ্থাশিল্পের 
আশ্চর্ধ সাদৃশ্য বর্তমান । 

এই প্রসঙ্গে গ্রতিটি তিথ্ব তীৰ বান্তগৃহের একটি বৈশিষ্ট্য 
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উল্লেখযোগা : প্রতি গৃহে পৃজার স্বান বা বেদিটি গৃহের 
প্রকৃত কেন্ছ্র এবং তাহ] সচ্ষিত করিবার জন্য সকল 

আঙ্গিকের সাহাযা লণ্যা হহয়াছে। চিন্রাঙ্কণ, মুর্তি 
খোদাই, পুস্ত কাদিতে কাঠ-খোদাভয়ের ছাপ, ধাড়র কাজ 
(প্রদীপ ও পাত্রে) এবং ধীর গুঞ্চজনদস্ানীযদের বসিবার 
নিমিত্ত নিমিত কার্পেট সমস্তই যেন এই পির স্বানটিকে 

উদ্দেশ্য করিষাই সংস্থাপিত। এই সমস্ত উদাহরণ হইতে 
ইহ] খুঝা যাষ যে জনসাধাবণের মধ্যেই কপানৈপুণ্য যথেষ্ট 
পরিমাণে ছিল -- ইহা কোন « বিশেষ ধনী শ্রেণীর অবসর- 
বিনোদনেধ উপকরণ চিশ না। 

স্বাপত্য হইনে শ্বাভাবিকভাব্ই চিরাঙ্কণের কথ 
আসে । তিবাতে মন্দির ৪ ঠনমূহেব ভিতরের প্রাচীব- 
গপিতে ধমীয় ই্হাস ৪ দেখশোক -সমুচেব প্রতীক চিহ্ন 
বাপকঙাবে অহ্বিত তইত। এই গ্রাচীণ চিনক্পার 
যা কিছু অবশিষ্ট মাছে, ভাহাদেৰ অগ্কনটশশী বৌ 
শিল্িকলার অনবগ্ঠ উদাহরণ । ভাতের গুহামন্দিবগ্ুলির 
চিধশিল্পের সহিত কেবল ইচাধের তুপনা ববা যাতে 
পারে। আশুনিক থুগের গীব৩ ডি81১৭ শিল্পীদের কথা 
বণিতে গেলে লদাখের শিষাে (10119873 ) যে সব 
কাঁকশিলী 'াছেণ, হাহাদের বগাহ চলেথমোগ। 

টঙ্কা (থাকা) শিনেব সময় স্থির কবাণ অ্রশিপ| আছে 
তগাপি এক পযন্ত বণ। যায ১৮শশতাব্ী * কি রচনাকৌশশ, 
কি বপকরপণা সবদিক দিথাহ “ই চিরকশ1! গনখদ্য ৪ 
অভুপণীথ ছিল। কিঞ্জ বিশ শঠান্দীর প্রধম ছুই ধশকেব 
পর ইহ ক্রেমশঃ অবনতির পথে নামিযা গিয়াছে | 

টষ্কা চদাস্কণ পদ্ধতি , এক টব] বন্ধখ একে চফ্রমেব 

ভিতর ঢকাইথ চার দিকে মতা দিয়া খিনিষ| ঢান করিয়া 
বাখিতে হম। যখন কাপভচি কোণ স্থানে কুঁচকাহথা 
যায়, এই স্থৃহাটি চান করিমা ঠাঁহা ঠিক করা হয়। 
উহার পবৰ এই অকুঞি 5 বৃন্ধখঞ্ের উপরিভাগ স্থক্ম 
গ্র্যাঙ্টার ছাণা আরও আবুঙ করা হয। এই প্লাস্টার খুব 

পাঙপ! হয, কেনন। প্রযোজনমত ইহাকে গুটাইয়া শওযা 
যায় এন" ঘ্যাস্ট।র শুখাইয] গেলে আগে9 দিয়া পালিশ 
করিয়া পয হয়। ইহার উপর ক।ঠ-কষপা দিয়া মৃতি ও 
প্রতিকতি শঙ্কিত করা হয়, ইহার পর রট-এর কাজ 
শুরু হয। রঙ লেপনে বিতিনন মুশরিক ও খনিজ পদার্থ 
এমন কি ্ণও লঞ্ষধা হঘ। সম্গস্ত পটগ্ুমি এইবপে চিত্রিত 
হইলে এ জমিতে সুঙ্ম কাক্*কার্ধ শুরু হয়। সবশেষে 
মুখাবয়ব গুলি স্পষ্ট করিয়া তোঙ্সা হয়। 

অভিজ্ঞ শিল্পীর তত্বাবধানে এই কার্ধ শুরু হয়। 
সাধাএণতঃ তক্চণ পামারা) তাঞ্ছাদের ধর্মগুরু অথবা একজন 
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নামকরা শিল্পীর নিকট এট শিল্পশিক্ষা শুরু করে। প্রথম 
ধিকে শিষ্য গুরুর কার্ধ নিরীক্ষণ করে ও সববিষয়ে (যেমন 
৭$ তৈয়ারি করা ৪ ক্যানভাস ঠিক কবিতে) সাহায্য 
করে। শেখার মমঘে নকশাগুণি পুস্তকাদি অথবা গুরুর 
রাকা ছবি হইতে নকপ করে, এসব পুস্তকের বুদ্ধমূত্ির 
বা অন্যান্য দেবধুতিএ মাপজোথ পুঙ্খা্ঠপুষ্থরূপে দেওয়া 
আছে। প্রতোকটি মুতির জামিতিক আন্পাতিক মাপ 
আছে। ধ্যান মৃঠিগুশিতে বিশেষ কয়েকটি স্থানে নুখতাৰ 
প্রকাশ করার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এহগুলি 
অর্থঘ্চ্ছ পট বা ক্যান্শামেব পশ্চাদ্ভাগে কোনও পবিত্র 
অক্ষর দ্বারা চিষ্তিত করা থাকে । সমস্ত হগ্রিটি সাধারণ 
দু্টতে আনন্ধদাধক এব ইহা একাধারে বিজ্ঞান ৪ 
কলাবিগ্যাত্র পরাকা্া। তিব্বতীযদের শিকট প্রতীক 
প্ূপে প্রকাশিত সত্যহ সৌন্দর্দ। এই দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে যে পুগ্তকে, সতোর আলোচনা 'মাছে ও ধে চিত্রে 
এঠ সঠা খিঙ্ঞানসহ্দ তাবে প্রতীকের সাহাযো প্রকাশিত 
হহয়াছে_- উভধের মব্যে তিব্বতীযদে নিকট বিশেষ 
কোন গ্রভেধ নাই । 

চিথাঙহ্ছণের সহিত প্রাঠিক "আর্ট এর খুব ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। 
বুদ্ধ বা অগ্যাগ্ঠ ধর্মগুঞদের মণি তৈয়ারতে যে সমন্ত 
উপকরণ শাগে, তাহা স্থাকে। ও পিতপ (পরে ইসা 
গিট কবিখা পন্য়া হয)। স্টাকা মৃত্গুপি সবদাহ 
[১থন হহযা থাকে, কিন্ত ধা$ণৃতিগুলির শুখু কেশব 
বিক্ষে কোনও অশে রও দেওয়া হয়। সম্াকারের প্রস্কর 
ভাক্কধ বহু শতাব্দী ধরিয়। লুগ্মগ্রায় | পুরাতন মান্দরগুলিতে 

বিশাশ এ হন্দর কালো ব্যাস্ট এর মৃতি এখনও এখিতে 
পাঞ্যা যায়। বিভিন্ন স্থানে পব*গান্রে ক্ষোদিত মৃতিও 
দেখা যা, কিন্ত বেশির ভাগ শ্েজেত খিমাঞ্িক মুখিগুলি 
ছাত্চ ৮*খাতরি, খোদা করা নহে। 

নেপাশের নে ওয়ারী শিল্পীদের নিকট হইজে এই ছ্বাচে 
ঢাপাহ পি "শের ত৬য়ারি মুর প্রচলন হহয়াছে। চিত্র- 
কশায় দেব দেবী বা মহাপুরুবের মুডি রচনায় যে ধরণের 
তাল মান বা লক্ষণ নির্বারত, ভাঞধষেও তাহ] অন্শ্ত। 
পিতশের মৃতিগুলিতে প্রতীকম্থচক অন্থপাত, দেহতঙ্গী, 
মুদ্রা, আমুধ ইত্যাদি কপায়ণ প্রাচীন এতিহ্থ মন্তসারেই 
হুইয়া থাকে এবং ইহাদের প্রতে;কটিবহ পৃথক পৃথক 
বাঞনা ও অন্তনিহিত অর্থ আছে। এইভাবে প্রতিমৃতির 
অন্তশিহিত বাণী অভডিব্যক্ত করা হম্ব। প্রতোকটি মুদির 
মধো একটি ফাপা জাযগাষধ একটি কাগজে বিশেষ 
মন্ত্র লিখিয়া রাখিয়া এ মুতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয। 
তাহার পর এ স্থানটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যতদিন 

ভা এন, 
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মন্্ুলেখা কাগজখণ্ডটি এ স্থানে থাকে ওতদ্দিন মৃ্টিকে 
জীবস্ত বলিয়া ধর1 হয় এবং এ মৃঠি সমস্ত প্রকার পুজা 
গ্রহণ করিতে পারে। 

এখার কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ ৭ বয়নশিল্পের কথা 
আলোচনা করা যাইতে পাবে। ইহার সহিত পোড়ামাটির 
কাজেরও উল্লেখ করিতে হয়) ভিব্বতে এই শিল্প চকচকে 

(থেজড)। শিল্প হিসাবে ইহার র্্যাশিকাপ নিখুত 
রূপ মিশর ও গ্রীক মুৎ শিল্পের কথা মনে করাইযা দেয়। 
বরদ্ষপুত্র উপত্যকার একটি অঞ্চল এই শিপ্পের অন্ততম 
কেন্দ্র ছিল। 

উপরি-উকু শিল্পকলাগুলিতে তিব্বভীরা! অতি লিপুণ। 
প্রতি ন্বিবিহী গৃহে এমনকি যাযাধার পঞ্খচারণকারীদের 
তাবুতেও ইহার কিছু পা কিছু নিদশশ পাওয়া 
যায়। 

কাঠের কাজ তিব্বর একটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম । কাঠে 
তৈয়াি চাষের পাত্র খুব স্থন্দর » অনেক সময় এইগুলিতে 
রুপার কাককাধ 9 থাকে | পুথি বাধিয়। বাখার জন্য কাঠ- 
গুলিতেও নানাখ্প হুন্দব খোদাহয়ের কাজ দেখা যায়। 
তাহা ছাত্দ গৃহের আসবাবপত্র ও স্বাপত্যকর্মেও তিব্বতী 
কাঠের কাজের সুপ্দর শিদশন দেখা যায়। 

তিববতী ধাভুকর্ের নিদর্শন পুরা জিনিসপত্র ছাডা 
প্রাত্যহিক বাবহারের পাতজ্রাদিতেও দেখা যায। নানা 
রকমের চাষের কেট।লও বিশ্ষে দরষ্বা ১ নল একরকম, 
হাতল আর একরকম, লমগ্র আধতিহ নানা খিচিত্র 

জীবজস্থর আদপে নিমিত। ভিবৰ শী অস্ত্রশস্ত্র দেখিবার 
মত উহাদের হাতল ৪ খাপ স্থুন্র কাকুকাধমগিত। 

। এববতী বয়নশিঞ্প বিশেষ প্রসিদ্ধ । বহুম'খ্যক তিব্বশী 
এবিষয়ে দক্ষ | এই শিল্পে পশমই খ্যবহাত হয। বাছাই করা 

শেমা পশম কালচে ধঙ করার পর যে গাত্ুবাস তৈয়ার 
হয, তাহা সবাপেক্ষা দামী । হহা জল অন্টকায়, 
কযেকপুঞ্ষ স্থায়ী হয এব সদৃশ । [ব্বতীপা সচরাচর 
রেশন বা কাপাশ তশা ব্যবহার করেন না। রেশম আসে 

চীন হইতে, কাপাম তুলা তার হহতে। বিশেষ কাজেই 
ডহাদের ব্যবহার । 

তিক্ব শী গাশিচা একটি প্রধান দেশজ শিল্প যদিও 
ইহার উৎ্ম চীন। খু ক্ষেরেই চীনের গাপিচার্ মত এক 
বা তিনটি বুন্তের মধ্যে চতুক্ষোণের নকশা লক্ষণীয়। গালিচা4 
প্রাপ্তদেশেও চীনা-নকশা দেখা যায । [তিব্বত গালিচাগুপি 
বসিবার আলণ হিসাবেই বাবহিত হয় এবং এহজন্যই 

ইহার্দের আকার ছোট। এই শিল্পের কের ছিল গ্যান্ ৎসে 

ও খাম্পা দ্ঞও। খাম্প। দেব গালিচাগ্ুলি নিষ্মানের 

৭২১৯ 



ত্ব্বিতী ভাষ! 

গান্-ৎসের কার্পেটের কাককর্ম সুক্্তর, উহ] উচ্চযানের। 
অবশ্য নানা কাএণে ১৯৩ৎব্রীষ্ান্থ হহতে গ্যান্ সে গালিচার 
আর তেমন উচ্চমান প্রেখা যায় না। 

তিব্ব শী শিল্পকলার একটি মোটামুটি পরিচয় দেওয়া 
হইল। বত্মানে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তিব্বতী পরম্পপাগত 
শিল্পের বহু নিদর্শন নই হইয়াছে। 

দ্র 3.,10001, 71960011406 ৩০0115, 1952. 

মাকে পালিস 

ভিববতী ভাষা তিব্বত ও তৎসংপপগ্ন অঞ্চলের ভাষার নাম 

ভিব্ব তী ভাষা । ভোট-চীপীয় ভাষাবর্গের লোট-বমী শাখার 
একটি উপশাখা হইল তিব্বত হিমালয় অঞ্চলের ভাষাগোগি 
_তিববতী এই ভাষাগোষ্ঠাব্ব অস্কইতি। তিক্বতীর অনেক- 

গুপি উপভাষা আছে। সেহগুপি তুটান, সিকিম, নেপাল, 
লদ্দবাখ, পাহুল, শ্পিটি, বাপটিস্থান প্রভৃতি অঞ্চণে প্রচলিত। 
তিব্বতী এ তাহার উপভাষাগুশি ভাষাতাত্বকগণেব নিকট 
তোটিয়। নামে« পরিচিত। আদশ ভিব্বতী ঝশিতে মধ্য 
তিব্বতের যু (0) এব" সাও (75974) অঞ্চপের ভাষাকেই 
বৃঝায়। তিবতী ও তাহার উপভাষাগুলিকে পশ্চিমা) 

মধা অঞ্চলীয় ৪ পৃধী- এই তিণটি প্রধান তাগে ভাগ 
কা যায়। 

তিব্বতী সাহ্নিতোর ছুইটি প্রধান যুগ লক্ষ্য করা যায়। 
প্রথম যুগের আরস্ত শম শতাব্দীতে । প্রচলিত ধারণ! 
এই যে তিব্বতের সম্রাট শ্রোঙ বহন সগম-পো 
(91076)178-51581-59100-1)0) পর মন্্ী ধোন্ মি-সমূ ০ভা- 

ত (771017-701-9 মা-01)0-8 ) ৬৩৯ শ্রীহ্াব্ষে তিবব তী 
লিপির উদ্ভাবন করেন, তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিবার 
জন্ত ভারতবর্ষে আপিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে 

থোন যি স্ম্ ভো-ত ভিব্বতী লিপির ঠিক জনক নহেন -- 
তিনি হ্ব্বিতির পূর্ব প্রচলিত লিপিকে গ্ুপুপিপির আদরে 
বিশ্যান্ত করিয়া তিব্বভী উচ্চারণের প্রয়োজন অন্রসারে 
পরিবর্ধন ও পবিবজন করিষা উচ্ভার সংস্কার সাধন করিয়া- 

ছিলেন। গুপ্শিপির কোন্ ছাদটি তিব্বন্ী লিপির মু 
'ভাহা নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না। তিব্বতী সাহিত্যের 

প্রথম যুগ সংস্কতের দ্বারা প্রভাবিত অন্তবাদ সাহিতোর 
যুগ। তিব্বভী ভাষায় মৌলিক সাহিতাচর্চা আরস্ হয় 
অনেক পণে--_ এই দ্বিভীষ যুগের ভাষাএ সহিত আপুনিক 
তিব্বতী ভাষার সাদৃগ্ঠ লক্ষিত হয় এবং এই ভাষা তিব্বতের 
মধ্য অঞ্চলের ভাষার খুবই নিকটবতী | 

তিব্বচীর আদি স্তরে ( যের্ধপ ভাষাতাত্বিকগণ কল্পনা! 
করেন) উপপর্গ আর প্রত্য্েব প্রাধান্য ছিল ১ পরে ক্রমশঃ 

তিমি 

সেগুলি লুপ হইতে থাকে এবং স্বরের তারঙমা (60176 ) 
তিববতীর রূপতবে প্রাধান্ত পাত করে। আধুশিক তিবব শীতে 
বাকাগঠশের ভিপ্তি হইল শঙ্ষের নিথিষ্ট এম এবং বাকাগত 

শবষেব সম্পর্ক সথ5চক অবায়জা তীয় শব্দের বাহার । 

দ্ধ লে &১07501016, 20106170601) 2712175) 1016- 

61012019,1,017401, 1831 ১ তে &৯ 211515017, 11128 

1900০ 9৮7)6) 01 17141৫, ৮০] 111, 07111, 0৭10800, 

190১ , 104৬1 101111)501, 1106 4811919060, 1004017, 

1949 

দীপংকখ দাশগুপ্ত 

তিমি স্তন্যপায়ী শোও, সেশাসিঈ (০৮09০6৪০ ) 

বগের গ্রাণা। তিমি জশচর, টিঞ্জ আছি নতে। অমস্ত 

সাগরে) গঙ্গায় ও চীন দেশের কয়েকটি শধীত ঠিমি 
দখা যায । বঙওষান কালের জীবিত প্রানাদেব মাধ 

তিমি সধবুহৎ - দৈর্ণা ১ হতে ৩৫ মিটার | এবটি ২৬ 
মিটাও গৈঘোব 1 *মিব এজন প্রাম ১৫০০ ণুক্লাাশ। 

মাছের মতহ [তিমিব শবীর সরণণগণী। (শুরলাহনড ), 
বর্ণ শাদা, কালো বা শাদা ও কাশোন দিশানো । খিশাশ 
শরীরের প্রায় ণক তশীমা'শু ৪গায়াবা। ঘাড নাঠ। 
মুখবিবর প্রশস্ত এবং চট ছুহট কঠিন । মুখর নিকটে 
কথেক গুজ্থ ছাড়া শিব দেছব আব পাখা শোম 

থাকে না। আামশের পাটি দাদের মত এব শঙ্গুলি- 
বিহীন। পিছলে পা-্ুহাট সঙবাঠব দেখা খায পা, 

যদি৪ তাহাদের সগণক কথেকটি হা মানের মধো 

গ্রথিত 'মছে। মাশারাদক হতে দেখব এক ঠগীষাংশ 
দূরত্বে তিমির পের বিল্তাব সবাপেক্ষ। বোশ। ইভাব 
পর হইতে লেজের ধিকে দেহ কমশ:ং সঞক্চ হহয়া গিয়াছে । 

দেহের শেষ 'ম'শে লেঙ্গ। লেজটি টপর হুহতত নীচের 
দিকে চাপা । এই লেজ ও দ্রাডের মন সম্মুখবর হই পা 
পিয়া তিমি সাতার কানে । তিমির চোখ ছুটি ছোট, 
বহিঃ-কর্ণ নাই এবং নাপাবন্ধ মাথার শীষে) কোন এ 
কোনও তিমির একটি মানত নাসাবদ্ধ থাকে । পাদুছিত্ের 
ছুই পার্খে রন্ধেএ মধ্যে ঠমিব স্ন্তগ্রাস্থ অবস্থিত। 

সকল তিমিই মাণসাশী। মাছ, ছোট ছোট চি'ডি- 
জাতীয় প্রাণী, শন্বক প্রভৃতি ইহাদের প্রিয় থা্য। 
গরলিনস (01011105) জাতের তিমি পেশ্ুইন পাখি, 
সীল বা অন্য তিমি9 থায়। 

তিযির ফুসফুল দুইটি শ্বীর্ঘ। একবার শ্বাদ গ্রহণ 
করিয়া ইহারা প্রা ৫*-৬* মিনিট জলের তলায থাকিতে 

পাপ্ে। দীথকান জলের মধ্যে থাকার পরে ভালিয়া 

ণখ 



তিরিচ মীর 

উঠিয়া নিংশ্বাপ ভাগ করিলে নিঃশ্বাস বাছুত বর্তমান 
জশীয বাম্প ঠাণ্ছায ধোয়ার মত দেখায, ফপে মনে হয়, 
[*মিব নাপাবন্ধ দরিয়া খোয়াবা বাহির হইতেছে । আসঙ্গে 
ঘটনাটি শীঠকালে মুখ দিযা বৌয়া বাহির হওয়ার সমতুল। 

ওদোল্েসেছি উপবর্গের তিমির দান থাকে। আকারে 

ইহাবা খুব বঙ হয পাঁ। পুশক ( পৰ্পযেজ ) এই উপ- 

বগেব প্রাণী । মিস শাস্তি উপবর্গের তিমির দাত থাকে 

না, "শাহাব পবিবনে ভালু হইতে বেলীন (71667) 
নামক একটি জটিশ গঠনের প্রনাঙ্গ মুখবিবরের মধো 
ঝুলন্ক অবস্থায় থাকে । এই বেলীনে গ্রায় ছুই হইতে 
তিন শত শক্ত এব ২ ৩ মিঠাব দীর্ঘ দণ্ড আছে । মিস্না- 
সেতি উপবগের তিমি আকাবে বৃহৎ । ধূসর তিমি, শীল 

তিমি, কুনা টিমি এব বেশীনা এই উপবগের তিমির 
উদাহরণ । 

1 ঠণঘর মঙ্গণ চ'মডার নীচে একটি পুরু চবির আস্মবণ 
থাকে । এই আক্বণ (ব্রাধার ) হইত" চবি নিদ্ধাশলের 

অপ্য এব” শ্ষদাঙ্গব মধো বঃমান আাঙ্কারগ্রীনের জনা তিমি 
শিকার করা হয়। আন্বাণগ্ৰান হহতে সুগান্ধ প্রসাধন- 

দ্রপা পরী" হব। 

দ্র ঢা 7, ৬৬ ৮]61 হা, 7 971০১, 13191089 0% 

(116 ৬০11174016৭) বং ৮০11, 1959, 1২. ১ 101], 

(010 ৮15০ 17001110101, বত ০910 0961, 

স'মাণন্দ অণ্ধকারী 

তিরিচ মীর হিশ্পুবুশ পরের চিন শৃঙ্গ ১ ৩৬০১৫৫৩০৫ 
ড৪র ৭ ৭১০৫০৫০৮ পূব» পশ্চিন পাকিস্তানেব চিল 

পদেশে আঅবস্থিশ পার্িত্গানর সরোচচ গিরিশঙ্ষ » উচ্চতা 
৭০০ মির (২৫১৬৩ যুট)। এখানে উঠিপে 
পাকিল্পান, আঞ্গানিস্তাণ, কাশী, রাশিয়া এ চীন থা 
য।য়। 

তিরিচ মীর শঙ্গটিএ অথ পরীদের বা জিনদের বাজ্য। 
স্বা্ীয় কি“বদন্তি এহ যে, গহস্থানে অবস্থিত পরীদের দুর্গ- 
দ্বাবে এক 'মাণ্কায বাং ধাসযা থাকে, কেহ এই শ্ঙগে 

উঠিপেহ শাহাকে খাহযা খেলে। 
১৯৫০ খ্রীগাবধে একটি নরএয়েদেনীয় অভিযা* দল এই 

শৃঙ্গে অভিযান করেন এবং ষ্টাহাদের অষ্টম কাম্পে 
থাকিবার সময় প্রবণ ভূমিকম্প হয় এখং তাহার ফলে 
হিমানীলম্প্রপা « হওযাঠে তাহাদের সবকিছু ছিন্নবিচ্ছিনন 

হইয়া যাম। অবশ কষেক দিনের মাধা তাহার] রওনা হন ও 

ভাহাদের দোশাষী এইচ, শর, এ, স্রেইথার (50016911)67) 
ইহাতে আরোহণ কণেন। 

তিল 

১৯৬৪ খ্রী্টাঝের জুলাই-সআগস্ট মাসে নরত্যের ৫ জন 
অভিযাত্রী পুনরায় এ শিখরে আরোহণ করেন। 

দ্বে 3. ০0130181550, 11177125471 12741601061, 

13010095, 1962) 17127014901 000071৫], 91 11 & 

৬০]. 2৬], 09100 068, 194] & 1955, 

কমল! মু্!পাধায় 

তিরুপতি ১৩৩৮ উত্তব ও ৭৯*২৪+ পূবে অবস্থিত 

অন্তর প্রদেশের চির জেলার চন্দ্রগিবি তাপুকের একটি 
শহর। মাছাজ শহর হইতে ইহার দুরত্ব ২৩২ কিশোমিটার 
(১৪৪ মাইল )। ইহার আয়ন প্রায় ৪ খর্গ কিলোমিটার 
(১৭০ খর মাইল) শহটি পূর্ঘঘাট পৰএমাশার অ.শ 
চন্দ্রগিপ্রি পর্বতের পাদদেশে অবস্থথত | শহবের জলবাযু 
মোটাণুটি ম্বান্থাকর ও স্ক্ষ। বার্ধিক বষ্টপাতের গড 

৮২৫ মিপিমিটার (৩৩ ইঞ্চি )। ইহ? একটি প্রাচীন শহর। 
ই'রজে-শাপনকাশে ইহ] মাঞ্রাজ প্রদেশের উত্তর আরকট 

জেলার অনু, ছিল । ১৯৫৬ খ্রষ্ভাবর বাজ। পুদ্গঠন 
কমিটির স্রপা।রশ অগ্রসারে ইহা নৃক্ণ গঠিত অন্তর দাজোর 
অস্থগঠ হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মিনিমিপাপিটি 
স্বাপিত হইযাছিশ। 

[কপতি শহরের লোকস'খা] ১৯৬১ গ্রষ্টান্দে ছিল 
৩৫৮৪৫ নন , তন্সপো ১৯২৩ জন প্ুরুম্ব এ ১৬৬১৫ জন 

আ্ী। শহওটি কণুলি ট্রাঙ্ক রোডের সহিত যুক্ত | 
[*কপতি কটি বথাাঠ তীর্ঘ্কান | সেশন হইছে ১ 

কিশোমানার (৮ মাহল) দর চন্দ্র গার বা ন্বরিমালার 
পবিহ পরতে অবস্থিন শ্াতস্বচশ্থর পেত্রমালের বিখঠাত 
মন্দির অবন্থিঠ। পেঞ্মাশের ২ খাটার (4 ফুট) উচ্চ 
পশরমৃত্ির চারিটি হাত আছে এবং ন্ষুষ্ত্রি স্থিত 
ইহার সাুশ বঙমান। এহ মঞ্*রে বিদ্যনগরের রাজার 
অথাৎ ক্লষাদব বায ও তাহার ছুই খাশীর তামমুঠি আছে। 
ভিরুপতির পিতল ও কাঠ শল্প প্রসিদ্ধ। 

দ্র 10706 171101101 042616ত01 1101৫. ৮০]. 

১৯১11], 0১160 1৮18, 4৯১ 61071701057 

৬6]১1)01, 0৮75১ ০07 17410 21961 ১ /7.4170 

1904651, 134১0160 067151511.17709০1 (01১100901 

[01500100, 1905,. 

লৌম।নন্। চট্টোপাধায় 

তিল পেদাশিযামিঈ গোতের (ঢ97011%-1১৮0711706785) 

অন্তুভুষ্ভি ছিবীজপয়ী বধগীণী বীরুৎ জাউয় উ'ছুদ | বিজ্ঞান- 

সম্মত পাম সেসামম ইন্দিকম (58591778477 7141০07 )। 
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তিল 

ইহার পত্র সরপ এবং পত্রবিস্থাম উপরের দিকে একাস্থর 
ও নীচের পিকে অভিমুখ । তিলের মধামাকতি, উভলিঙ্ক, 
অসমাঙ্গ ও গষাধরারুতি ফুলে ৪টি গু'কেখর ও ২টি গন্পত্র 
থাকে | বিদ্রাপী ( ডেহিসেন্ট ) ফলের তিওর বনু ক্ষুদ্র 
বীজ উৎপন্ন হয়। বীজগুলির আবরণ কৃষ্ণ বর্ণ। বী্দে 
শতকরা প্রা ৫০৭ ভাগ তৈল থাকে । সাধারণভাবে 
বীজ পিষিলে প্রায় স্বচ্ছ স্বাদহীন, বর্ণহীন ও খাগ্যোপযোগী 
তিপ তৈপ পাওয়া যায়, ইহ] বন্ধণে বাবহত হয়। গরম 
অবস্থায় উৎপন্ন ৩প ঈষৎ পাপ বর্ণ, ইহা সাবান, কেশতৈপৈ 
প্রভৃতিতে এবং জালানি হিসাবেও খাবহৃত হয়। তিপের 
বীজ হইতে মিষ্টান্ন প্রপ্বত করা হয। হিন্দুর ধর্খাঘ 
অন্ুষ্ঠানেও তিলের বাবহার উল্লেখযোগা । ভারত ৪ চীনে 
প্রাচীন কাশ হইতেই তিলের চাষ কণা হয, বঙমানে 

আফ্রিকা ও আমেরিকার কোনও কোনও স্থানে ইহার চাষ 

হইতেছে। 

সুনীলকুমাব ভট্টাচার্য 

তিলে চাষ ও উৎপাদনে পরিমাণে পৃশিবীতে 
ভারতের স্থান সর্বপ্রথমে। ভারতে বাধিক ২৫ পক্ষ 
হেক্টরের বেশি জমিতে ইহার চাষ হয (পথিবীতে ৫৮ 
লক্ষ হেক্টর ), বাধিক ফলন প্রায় ৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন 
(পৃথিবীতে ১৭ পক্ষ মেট্রিক টন ) এবং গড লন হেরে 
১৯০ কিলোগ্রাম (পৃথিবীতে ২৯০ কিলোগ্রাম )। 
ইহ| একটি প্রধান তৈশবীজ। বীজে তৈলের পরিম্গণের 
তারতম্য শতকরা ৪৬-৫২ ভাগ হহয়া থাকে । ববি ও 
খরিফ দুই খন্দেই চাষ সম্ভবপর । খরিফের চাষে জল 
দডায় না এমন হালক। বেশে মাটি এবং রবিশম্ত হিসাবে 
চাষে জলধারণক্ষম দৌ-আাশ বা পলিমাটি উপযুক্ত । 
তিলের প্রকার খতুবছী) অর্থাৎ খবিফেব প্রকার পবিতে 
এবং রবির প্রকার খরিফে ভাল হয় না। ২-৩বার চাষ 

দিযা মাটি ধুশার মত করিয়া পুখ! প্রয়োজন । হেুর 
প্রতি ২৪ ৫২ কিপোগ্তাম বীজ ছিটাইয়া বা সারিতে 
বপন কঝা হয়। সাধারণতঃ বিনা মানে চাষ করা হয়। 

জলদি জাতের তিপ পাকিতে ৩-৩২ মান ও শাবি 
জাতের ডিল পাকিতে ৫& মাস সময় পাগে। ডালপালা 
শতুখাইতে আরস্ক করিলে ফমণ তুপিতে হইবে, নচেৎ 
মাঠেই ডিল ঝবিযা পড়িবার সস্ভাবনা। গাছ হাত দিয় 
তুপিয়া! অথবা কাটিয] ১ সপ্তাহ শুখানোর পর বলদ দিয়] 
মাড়াই কর! হয়। 

দ্ধ 1[17019) 02100001 011-96905  0017)0)10666, 

56507717847, [79 40181590, 1961; 7900 & 44117 

তিলক 

০০1৮০:০  (01£5015250107, 0100106 50008, 
17001600101) ঠ৫০া 0০006 7965১ ৮০] 19, 0006, 

19৮6: 101101971) 00811061100 ৯1110010011 

[২০৭০০101), 11017010010 4805166, ত 

[6111 19০6, 

মুবারিএাসাদ গুহ 

পবির ও মাঙ্গলিক পঞ্চশস্যের অন্যতম । নানাভাবে 

ভিলের বাবহারের কথা শাস্বে উলিখিত হইয়াছে । তিল- 
বাঢা গাথে মাখা, তিল জলে সমান করা, তিলের দ্বার! 

হোষ করা, তিল দান করা) তিল খাগযা, তিল বপন 
করা _ তিলের ছ্বাবা এই ছয়রকম কাজ করা প্রশস্ত । 

ইহার নাম ষ্টাঙপাচরণ-- যিনি ইহা করেন তিনি 

যটরিলী। জশ্মরতিথিতে ও মাঘ মাসের শু দ্বা্দশীতে 
এই অনুঠানের বাবস্থা আছে । জগ্রতিথিতে ঠিল গুড ও 

দুগ্ধ মিশন করিয়া পান করিবার শিম্মম আছে। দেখকার্ধ 
ও পিভুকার্ধে ঠিশ ৪ ভুলপীর বঙ্ছণ বাবহার দেখ] যাষ। 
আগ্যশ্রাঙ্ছের মুখ্য 'অঞ্গ পল কাঞ্চন দাশ বা সোনার সহি 

তিলদান। সধপা প্রীলোকের পক্ষে ঠিল বাবহার নিষিদ্ধ 
তিপের পরিবতে তাহারা যব এ ধান ব্যবহার করি 
থাকেন। 

দ্ধ বথুনন্দন, তিথি এব, জন্মওতখিক তাপ্রকরণ। 

চিগ্তাহরণ চনব 2 

তিলক হিন্দু ধসের বিহিন্ন সম্পদাষের শঞ্চগণ কঠক 
ললাটাদি অঙ্গ পুতাক্ষে অঙ্কিত চিহ | সাম্দায়িক নশিযম 

অন্তসারে চন্দন, খডিজসা শীয় গ্িনিসেব ডা, ভম্ম প্রভা তব 
সাহাযো ইহ। অঙ্কিত হয়। অনেক সমযে ণকটি কা্ঠময় 
বা ধানুময মুদ্রা এতছুদ্দেশ্বো বাবহৃত হব । এই সাম্প্রদায়িক 
চিচ্চ ধারণ প্রথার উত্পত্তি ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত 
কিছু জানা যাম না, তবে বৈদিক যঞ্জাঞষ্ঠানে পলাটে 
হোমভন্মেব টীকা অস্কনের এগরথার সঙ্ষে ইহার দুঝায়ত 
যোগ আছে খলিযা মনে হয। বৈষ্ব শৈব শান্ত 
প্রভৃতি পত্যেকটি সম্প্রধায়ের শ্ব স্ব তিলক-চিন্ন বিছ্যমান 
থাঞ্পে৪ বৈষখদের মধ্যেই তিলক-চিহ্কের বৈচিত্রা ও 
'খাধিকা দেখা যায় এবং প্রত্যহ স্সানান্তে তিলক- 

গ্রহণকে বেষ্খৰ ভক্ত ঘুখাসাধনরূপে গণা করেন। 
সাধারণভাবে, নিষ্ঠাবান হিন্দুমারই নিতা, নৈমিত্তিক ও 
কামা এই জিবিধ কর্ম এবং পৈত্যাদি কর্ম অনুষ্ঠানের পূর্বে 
তিপকসেবা করিয়া থাকেন। 

্ীসটায় ৭ম শতকে বাণভট্ট রচিত 'কাদস্বরী” গ্রস্থে শৈব 
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তিলক 

তপন্বী দুঢদন্য এবং জাবালি খধির বর্ণনা প্রসঙ্গে ললাটে 
ভন্ম দ্বাঝা ভিপু৭, অঙ্কনের প্রথার কথা জানা যায়। এই 
ত্রিপূণ্ত, যে পরবতী কালের শৈৰ উপাপকদের তিনটি 
সমান্তরাল রেখার ষমাহারে গঠিত টিলিক-চিহ্বিশেষ 
তাহাতে সন্দেহ নাহ । ৭ম শঞঠকের পূবে সাম্প্রদায়িক 

ভক্তগণের মধো তিশক-চিহু ধারণের প্রথা প্রবতিত হ যাই 
স্বাভাবিক, তবে ঠিক কবে এব কিভাবে ইহার ভপ্তব 
হইয়াছিপ তাহা নিশ্চ হভাবে বশা যায না। 

সাপ্প্রদাযি+ক হিলক-চিহৃগুপির উৎস সন্ধানের ল্য্ছে 
বিষণ শিব প্রভৃতি দেবতাদের মৃ্তে পরিদৃষ্ট পাগ্চন গুলিব 
অধায়ন অপবিহাধ। বৈষুব শৈবাদি উপাসকগণেবু তিপক- 
গুলি সঙ্গে বাহাদের খ্ব স্ব উষ্টপেবশব বিগ্রহধূত কিছু 

পিছু চিহ্ন পাঞ্চনের মৌসাদুশ মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য । 
ৃষ্টাপ্ঠ্বৰপ, বওমান কাপে দর্িণ ভাবতেও শিষুমৃতি গুলির 
পলাটে সিপটি উধ্বাধঃ রেখার পমাবেশে অস্ধি ও তিকলামম্ 
বা শনামহ্ নাষে যে চিহ দেখা যায়, নাহ এবৈফঃন 
সম্প্রদাতম্ বাবহৃত তিলক চিঙগুলিব অগাতম। শৈৰ 
ভক্তদদেব পলা»শোন রিপু পু শিবলিঙ্গের পুজা বা কছ- 
ভাগে মঙ্বিত চিষ্ের অন্কপ | দেবীমুন্রি ললাটমবাস্থ 
বিনঘনেব নিয়ে মে বকণণ বিন্ুচি্চ পরিপন্ষিত হয, তাহা 
শও-সাধকের ৭ অন্য ৩ম লাঞ্চন । অর্থাৎ হিশ্পু দেব-দেখীব 
মুঠি অঙ্কিত চিন্নসমৃহের অনেকপ্তপিই যে সাম্প্রদাখিক 
[*শক-চিছ্েব সঞ্ষে ঘন্ঠিভাবে সংম্িই তাহাতে সন্দেহ 
নাত | "*ণে তিপক চিহ রঙের মল অস্থাধী জিনিসে 
অঙ্কিঠ হয় বলিয়া অঠন্ধপ লাগ্ণগুক্ষ প্রাচান দেবতা-মুতি 
পা্যাযাম শা । বপ্তভঃ তিলক-প্রিম চিুবৃক্ত যুতিগ্রলি 
সবই অপেক্ষার হ আখুনিক কালের । অধ্যাপক শীলক$- 
শাস্তরী প্রখাত চোপশ সমাট রাজরাজের ( ৯৮৫-১০১৭ খ্রী? 
সমকাপান একটি পিপির সাক্ষ্যে বলিগাছেনণ ১০ম-১১শ 
শতাবীতেও বিষ্ণুমুির পলাটে স্বর্ণনিতত্িত শিনামম্ উৎকীর্ণ 
করিখার প্রথা বঙখান ছিল। ক্রাতবাং ইহা অন্রমান করা 
অসংগত ণয় যে, এ সময়ে ইঞ্ঈদেবতার চিগ্কের অগ্সরণে 
বিষ্ুর ভক্তগণের একা শ অগ্ততঃ ঠাহাদের পশাটে 
আনামম্ চ্হি অঙ্কিত কবিতেন। 

বন্ত ওঃ, শ্রীগীষ ১০ম-১১শ শতকের গাধা রচিত পদ্ম, 
্রদ্দ, ব্রদ্ধা% দেখীভাগবত প্রভৃতি কিছু পুরাণ ও উপপুবাণ 
গ্রশ্থের সাক্ষোও এ কথা মনে হয যে, এ সময় হইতে 
শৈবাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিপলক-চিহ্ন ধারণের প্রথা অুমশঃ 
জনপ্রিয় হহতে থাকে । এইসব গ্রন্থের অস্থগত তিলক 
ধারণের নিয়মাবলী পরবতী কালের রচনায় পূর্ণ তঃ অথবা 
ংশতঃ উদ্ধৃত হইয়াছে । ১*ম ও ১১শ শতকের চধাগীতি- 

৭২৫ 

তিলক 

কোষের লুইপা? বচিত একটি চর্যাপ় ব্যবহৃত 'বাণচিহ্নঃ 
শব্দবন্ধের প্রত দৃষ্টি আকর্ষন করিয়] অধ্যাপক শনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় বলিযাছেন, এহ 'বাণচিগ্ক' সাম্প্দায়িক তিলক- 

চিহ্রেই ভাষাম্তর | অধ্যাপক ভিত্ন্েনাথ বন্দোপাধ্যায় 
তাহার মত গ্রহণাস্থে অন্রমাণ করেন, দক্ষিণ ভাবতে 
যেমন ঠিপকাদি চিহ্ন তিকপামম্ বলিয়া বণিত হইত, 
উত্তর ভারতে বোধ হয় মধ্যযুগে ৪ পরে এগুলির আথা। 
ছিপ বাণাচঙ্গ (বশচিহ্ধ )। সক্ষেপে, লেখ ও সাতিত্যের 
মিলিত সাক্ষ্য এই অগ্রমান 'অসংগ ৬ নয় যে, খ্রীষ্তীয় ১*ম 
বা ১১শ শতাব্দীর পর হইতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভক্ত- 
গণের মধো তিশক-চিহ্ন ধাঞণের প্রথার ক্রয় প্রচলন হয়। 
এবং আমাদের একটি বিশেষ অনুমান, শৈব তপন্থী ও 
উপাসকগণেব বিপুপ। ধারণের প্রথা হইতে অন্যান্য 
সম্প্রদাখের তঞ্জগণ ললাঢাধি অঙ্গে তিলক-চ্হি ধারণের 
প্রেরণা ও উৎসাহ লাশ করে। 

মোটামুটিভাবে ১ম হইছে ১৭শ শন্াাকী পর্যন্ত বিস্তৃত 
সময়পরিসরকে সাম্প্রধায়িক তিলক-চিহুগুণির কপ-বিবর্তন- 
কাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পাবে। প্রাচীন চিহ্গুলির 
বিখতনের সঙ্গে কয়েকটি নূতন তিলক-চিহও এই সময়- 
সীমায় দেখ! দিয়াছিল এবং সন্দেহ নাই বৈষব-শৈবাছি 
সম্প্রধায়ের বিশাজনের সঙ্গে তিশক-চিহ্গুশির বৈচিত্র্য 
বুদ্ধি এব ক্ষেত্রবিশেষে নৃহন চিহ্-লাগ্ণের উদ্তব-ক্রিয়া 
বিজডিত। বতমানে টৈধৰ শৈব সৌর শাক্ত এব গাণপতা 
এই পাচটি ধযপন্দায় ও তাহাদের বিতিন্ন উপবিভাগের 
অন্তসুক্তি ভত্তগণ স্বস্ব ভিলক-চিহ্বাদি ধারণ করেন। 

পুরাণ ও তসাহত্যে ধিভিন্ন সাম্দদাতিক তিলকের 
বিস্তৃত বর্ণনা ও তাহাদের ধানণ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর 
সাক্ষাৎ মেলে । এইসব গ্রন্থ বণিত তিলকগুপিএ কয়েকটির 
সঙ্গে অধুণাগ্রচপিত তিপক-চিহ্ছের সাধৃশ্ব পাওয়া যায় না। 
বাস্তব নিদর্শশ ৪ পাঠিতা-সাক্ষে) দেখা যায়) অন্যান্য 

সম্প্রদায়ের তুলনায় টৈঙ্চবগণহ তিলিকসেবার উপর অধিক 
গুরত্ব আরোপ করেন এবং তাহাদের তিপক চিহ্গ সংখ্য। 
ও বৈচিক্র্য-বিঠারে বিশেষ আকরণীয়। ক্সাণেব পর বিষু্র 
ঘার্দশ নাম করিয়া ছ্বাশ অঙ্গে তিলক ধারণ পগ্রভোক 

বৈষবের কতব্য বলিয়া মনে করা হয়। এই দ্বাদশ নাম ও 
দ্বাদশ অঙ্গ £ পপাটে কেশব, উদরে নারাধণ, বক্ষে মাধব, 
কগে গোবিন্দ, দক্ষিণ পার্থে বিষুখ দক্ষিণ বাহুতে মবুসদন, 
দক্ষিণ খ্বন্ধে তিবিক্রুম, বাম পার্থে বামন, বাম বাহুতে 
শ্ীবর, বাম স্কন্ধে হধীকেশ, পৃষ্ঠে পল্মনাত এবং কটিতে 
দামোদব ( পগ্মপুণাণ, উত্তরখণ্ড )। 

এই পুরাণে প্রথমে লপাটে উর্ধ্বপুণ্ত, ধারণ ও পরে 



তিলক 

ললাটাদি গতম ঠিশক গ্রহণের শির্দেশ দেওয়া হইযাছে। 
পদ্মপুবাণে উবু পুর বর্ণশা এইরূপ : একান্থধ্্াবপন্থী 
অর্থাৎ বৈঞ্চবগণ অস্ঠরাল সহিত হবিপদাক্কাত পুণ, অঙ্কন 
কাবয়া থাকেন। নাপিকামূশ হইতে আবম কিয়া 
লপাটদেশের শেষ সীমা পধস্ত মৃত্তিকা (গঙ্গামুত্িকা) 
ছারা ইহ] অঙ্কিত করিতে হহবে। 'হরিখশিব নামে 
খ্যাত এই উর্ধবপুণের উর্ধবাধঃ বেখার মধো বাবখান 
রাখিবার জন্ত পুবাণকার বিশেষ নির্দেশ দিষাছেন। 
তবে বর্তমানে শবৈষবাদি সম্প্রদায়ের ৬ঞ্ুগণের মধো 
যে সকণ তিণক দেখা যার, সেগুলি পন্সপুরাণ বণিত 
উর্বপুণ জাতীয় হইপেও পুখাণোন্ ব+নার সঙ্গে 
অনেকাণশে মেসে না। বৈষ্বদের বিশিন্ন উপাবভাগতক 
ভক্তদের ঠিলক চিজের মধো স্বান্খা পক্ষা করা যায়। 
ৃষ্টান্তঘরূপ, বঙকলভপন্থী শিবৈষঃবদের তিলক ইণব্জা 
“তি? অক্ষরের অন্ুকণ ১ শ্বেতবণেখ এই তিপকের মপদাব শ 

রেখার উব্ধবণ'শটি চিন্দুর চর্ঠিত। বনল্লভাচাবী বৈঞ্বগতুণপ 
একা"শ হ*নেজী হট? অক্ষরের আকাব স্দশ তিএক চিহ্ন 
ধারণ করেন , এই চিজ শপাণেৰ শিক্পত গ হহতে কেশ- 

বেখার উপরিভাগ পযন্ত বিস্তু 5 হহয়া থকে । শরুষণ্১ “নয 
প্রবর্মিন গৌডীয় বৈষ্পদেব 1৬ছেব সঙ্গে মারব সম্পদায় খুকু 
বিষুত্ঞ্গণেব তিলক চি হর গ্রভেপ লঙ্ষণাব। দগ্লাপ্ত না 
বাডাঠয] এহটকু বলা চলে, বৈঙাবদের বিতিন্ন শাখা শ্ুগ৩ 
ভণ্চগন একরেখ বা অধিকবেখ পানা ধরনের উবু ৭, 
ধাপুণ করিয়া থাকেন । উব্বপুণ্, ছাডা তাহারা অন্থান্, 
অঙ্গে শখ চরু গদা পর চিহ৭ অঙ্কপ লবেন। 

শৈবগণ এলাটনদেশে মে-চিক্গ ঈন্কন করেন তাহার নাম 
বিপু । সাধারণন্ ইহা তিশটি সমান্তরাল বেখার 
সাহাযে রচিত হয়। বে কোন৪ কোনও গঙ্ছে তা 

ঈষৎ এপ ও খণুচন্দের ম্মা্টার সমূশ বলিষা বণিত হহথাছে 
এব" বান্টবে৭ এইবপ ঠিপুখেব সাক্ষাৎ মেলে । একাধিক 
গ্রন্থে ছিপু্খখাবণ শিবোপাসকদের অবশাকএণায় বলিয়া 
উলিবিত ঠহয়াছে। এব কঙ্কালমালনী নামক একটি নশ্ব- 
গ্রন্থে আছে, পুগধাপুণে গঙ্গাদি পিন নপীতে ম্লানের 
এবং প্রাবিফুর ও শিবেব কোট মন্ধ জপের পুণা অঙ্জিত 
হয়। কঙ্কাপমাপিনী) শাশ্ব ৩ঠস্থ প্রভৃতি গ্রন্থে শৈব ছাড।| 
বৈষ্ণাদি অন্য সম্প্রদাবপপ্ত বাঝ্িদেরও হিপুৰধারণ 
করিতে বলা হহম়াছে। শৈব ভিশক-চিজেরে অন্যান্য কপ- 
ভেগের মধ ভিপুণ, অর্বগন্থ ও বিশ্ধুর সমন্বয়ে গঠিত চিহ, 
অর্ধচন্দ ও খিন্ুর সমাহারে বু55 চিঞ, বিল্পত্রা্কীতি এবং 

এক জাতীয় গ্রস্তরঞটকাক ত চিগ্চ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্া। 

শৈব তিলক-চিহ্বের সঙ্গে শান্ত তিশক-চিহ্বের সাদৃশ্য 

তিলক 

বিদ্কমান। দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক শাকদের ভিলক চিহ্ন 
বক্রাঃতি ত্রিপুণ্ত ৪ বিশ্ব সমন্বয়ে গঠিত , বিশটি 
কিপুণ্ডের সবাশয় রেখার নীচে মধা স্থলে অস্কন হয়। 
বামাচারী তাগ্ঠিক শক্তি সাধকের নিলক একটি ঈষৎবক্র 
বেখা ও ছুইটি বিন্দুর সাহাযো পঠিত হয়, বিন্দু দুইটি 
রেখার উপরে ও শীছে মধাবতী অ*শে স্থাপিত হয় এবং 
উপরের বিশটি যখার্থ ধনুর্লাকার না হইয়া কিছুটা 
কোশাকৃতি। মহাকাশীবৰ উপামঞ্দের ভিপক আবার 
অন্বারূপ | অর্থাৎ শাক তিলক চিগ্কের মধ্যেও প্রকারভেদ 
লক্ষ্য করা যাঁয়। প্রসঙ্গ ৬; উল্লেখযোগ্য, শিব শ্জিকে 
ধাহারা যুগাভাবে উপাসনা করেন, তাহাদের তিসক-চিক্চও 
বৈশিষ্টাম্ডিত। শান্ত তিলক-চিহ্কের মধ্যে বিশু শিতা 
উপস্থিতি সাবশেষ লর্ষণাষ। 

সৌর এবং গাণপত্য ঠিলক চিক্ষেব সখা] এ বৈচিহা 
সীমাবন্থ | তীর সম্পধাথের চি ছুহটি খু] সরলবেখার 
সমখ্খযে গঠি নল, সনলিন্ন দি শীষ রেখাটি আকারে এম 
বেখাটব এক চতুর্থাশের ৪ কম এল? পণম রেখাটিব সঙ্গে 
কেন্স্থলে সুপ ১ এই ক্ষ লেঘাটি ছহ হর মধাস্থাপ 
সগ্াপিন হয। গরখপখাদব পক চি হতবলী 
ইট? অক্ষবেব মত এবং উহার মধ্যস্থশে পদীপশিখা স্ঘশ 
একটি বেখা। পণি৫হ হয়। 

তিশক-াচফ প্রসঙ্গে দুহটি সামানিক *খোর টল্লেখ 
করা যার । প্রথম ৪, 6*পক চিচ্প'ব্ণের বিণ বাবস্থা ৪ 

ভিন্দু সাজের বর্ণতভদ গবার ভাযাপাত খটবাছে। মাএ 
সকশ বরের ঠিন্মহ টিলক গ্রহণের আধকাবী, প্রবাশাদি 

শাস্মগ্রঞ্থে বর্ণ.শট অগসাবে তপুদেণ বাতি ধরনের 
তিপক ধাবণেখ শিদেশ দেপ্িখা হইয়াছে | দষ্টাপম্বরণ, 
শিখাটনচ।শ্দকাধু 5 যামলে বলা হই বাছে, বাঙ্গণ উপ খ। 
ক্র্তয় গ্রিপুণ্ত, বৈশ্য অধূচশাাক5 [লক এব" শর 
বতলাকর টিশক বধাবণ করিবে । এহ শিদেশ অবশ্য 
সাম্প্রদায়িক তিলক চির উল্লেখ নাহ । ছিতীয় 5১) 

গ্রাম ভারতের পৌ কক পে দেবীর পুঙ্গাচনার সঙ্গে কিছু 
কিছু তিলক-চিঠ্ের দূরায়ত স যোগ থাকা বিচিন নহে। 

উদাঠরন ৩: বলা যায়, দক্ষিণ ভারতের গ্রামতেবী গঙ্গম্মাকে 

যাহারা! বাড়িতে পুঙ্গা করেন, তীহাথা অনষ্ঠটানের পুর্বে 
ঘরের দেগয়াল গোমযের সাহাযো পরিষ্কার করিয়া তাহার 

উপর যে চিহ্ন ম্মাকেন, তাহা প্রায় অবিকল শৈবদের 
বিপু । বস্ত তঃ সাম্প্রদাগিক তিশনক-চিহ্ত ধারনের প্রথার 

উদ্ধবে ৪ চিঞ্গুলির কপবৈচি বার বিবর্নে আর্ম সংস্কৃতির 
সঙ্গে অনার্ধ সংস্কৃতি কহথানি অংশ গ্রহণ কধিফজাছে তাহা 
ব্যাপক ও গভীর গবেষণার বিষয়। 

৪৬, 



তিলাণ। 

জর হরকুমার ঠাকুর, তরতবৃদীধিতি, কলিকাতা, ১৮৯২) 
জিতেদ্রশাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা, কলিকাতা, 
১৯৬০ * ১ ৫, [3৩]16১5, 1116 5৫774177407 06 128119 

[79675 0/ 076 11077485 4911৭1190090, 1851: [২০৬, 

17. ৬৬|)]061)04, ৬1148 03095 0 ১0140 177052, 

০৪1.00৭, 193] 7 1). ঞ&৬১ 0৭1, 161151015 96০65 

17 17701. 21101160016 111110165, 13917708%, 1928. 

কল/।ণবুমাব দাশগুপ্ত 

তিলানা তেলেনা বা তপানা _ কঠ-স"গীতেব বিভাগ- 
চতঈথের আন্ত তম । খেয়াপের ৬পমংহার হিশাবে তিলান। 

গাদা হয। এই গানে অথবাহী ভাষার পারছ 
দ্রুত উচ্চাএণোপখে'গী কনক শ্ুলি নিবর্থক শের বচি ৩ 

ছপ? বাণহাব করা হয, যথা- হেনা, তম, ভম, দিম, 
ত্তেবেনা। প্রেবনা হশ্যাদি। আ'গীতরহাকরণ শা? 
ভশ্ববুবাচক তেন, তলা ইত্যাদি শব্দের বাবহার আছে। 
[ঠলাত 81১৮ ৬৯৯িতত ছন্গোগ ৩ মাবুর্ধ ৭ বৈচিধা যথেষ্ট 
আহ | গানের অখুক ভাষা শ্রোহম প্লীব মনোযোগ 
বিছু পরিখাণে 'মাকমণ করে। াকন্ক বিশু বাগ 
উপচগাগ কাপতে হলে মথহীন অথচ ঝাকারযুক শের 
ব।শুহএ চালত হয়াছে। 

বিমল।কান্ত বাংচৌধুরী 

তিলোন্তমা 'মঠপনীয় বপযৌধনশালিনী এক নারী। 
শোকের রমণীৰ পদার্থমমুহেব তিল তিল আশ লইয়া 

নিমি৮| বালযা ইহার নাম তিলোহ্মা। বিভুবন বিজয়ী 
'গাচারী ঠ&ৈতাধিপতি হবন্দ এ উপগ্রন্দের বিনাশ সাধনের 

উদ্দেশে ব্রঙ্গার আদেশে বিশ্বকর্ধা অন্গপমলাবণাময়ী 
তিশোক্রমাকে কটি কবেন। কঠোর তপোনিরত পবম্পর 
অতি পী মান শ্রাতদ্ধধকে ব্রন্গা «কবল পারস্পরিক 

বিবোধ উওয়ের মুঠার কারণ হইবে? এই বও দান করেন। 
পু্পচযনরতা রত্তহুষিতা' তিলোঞ্চমাকে দেখিয়া দৈতাছয় 
আঅরঙশয় কামাপত্ত' হয় এবং তাহাকে শাধাবপে লাভ 

করিবার জন্য উতযের মধো যে হমুশ দন্দ্বমুখ কয, তাহান্েই 

উভয়ের মুড়া ঘটে। তিলোশ্ুযার সাফলো সঙ হইয়া 
ব্রঙ্জা তাহাকে বর দান করেন। (মহাভারত, ১২*১- 
২০৪ )। 

যুখিক! খোষ 

ভিমি তৈলবীজ ভু 

তীরহুক্তি 

তিস্ত| ব্রঙ্ষপুত্রের উপনদী। উদর মিকিমের বিভিন্ন 
হিমবাহ আল হহতে ড় লাচেন ঢ, পান 6 ও 
লোনাক চুর সাম্মশিত ধারাই সংশ্বতে রিলো হা নামে 
পবিচিত। ইহাই বঙমাণের তিশা নদী । উত্তর পাবা 
অঞ্চল হইতে সিকিমেরু মধ্য দিখ। প্রবাহিত এই নদী 

গ্রেটএংগিতের সাঁহত মিলিত হয়! দাগিশি€ জেলায় 
প্রবেশ করিয়াছে । পরে দাঙগিলিছের বাহ 'অঙ্কল, 

জলপাই গুডিৰ ছুধার অঞ্চল ও পশ্চিম কুচাবচারের মপা 
দিয়া প্রবাহিত তহয়া রংপুর জেলায় ফুলবাডিব নিকট 

তিস্তা ব্রগপুত্রে পডিয়াছে | ইনার প্রধান উপণণী ছেমু- 
গ্রেটবংগি * র'গো, বিশী, সিভক) ঘাঘ।উ | দাজিপিও এব, 

পাবভা অঞ্চশে তিস্তা খসডক গোলা নামে এক গঙীর 
গিরখাহের মধ্য দিয়া সমখিং* পামিযা আপিড়াছে | 
এই স্বনে পদী খরশমোগা এব অনাবা কিন্ধ শিযহামতে 
ইহা শোঁচপাচলের উপযোগী । পুনঃপুনঃ গতিপাববতনের 
জগ্ত শি্নহ'নতে [স্ত। পাগলা পদ ও ইঠার পবখা *গুপি 
বুড ও মবা [হস্থা নামে পার১৩। [িশাগ ধৈর্য ২৬৮ 
(কিলোমিটার (১৬৮ মাহল )। 

পরবে তিস্তা কদতঠোয়া ৪ আনাই-এব অধা দিয়া 

প্রবাহিত হহয়া পন্মায় মিলিত হহঠি। ১৭৮৭ গ্ীঠাবে 

প্রবল বর্ন ৪ বন্যার জলে হহা গাত পারবতন কদিয়া 
ব্ন্ষপুনধে আসিয়া মিলিত হয়। তুষারগলা জল ও 

মৌন্বমী বধণপুগ্গু এই নদীতে গুবল বগা হর | তিস্তা পদ বু 

উপর ঠিনটি সেভ আছে। হার মধো [িস্তাঘাট 
উল্লেখযোগ্য । লাচেন গ্রায়ে পাচে"চু ৪ পাচুন চু নদীর 
স গমস্থলে একটি বিখ্যাত বৌঙ্গ মঠ আছে । 

দ্ধ 1016 17711707101 0006৮০0) 11110, ৬01 171, 

010৭, 19097 9 নু, মতে 90500517412 974 

1১411১10125, 1,019), 1957. 
হেণ' ঘোষ 

তীবর, তিয়র ধীবর দ্র 

ভীরভুক্তি প্রাচীন বিদ্হে দেশ পরব শী কালে তীরক্ডি 
নামে পরিচিত হয়। বৈশাশী অঞ্চল হইতে প্রাপ গুপ্পু 
যুগের সীলযোহরে তীরুওভ্তির প্রধান এব" অন্থান্য রাজ- 
কমচারীদের উল্লেখ পাদয়া যায । সংস্কৃত শৈয়াক বণ বামন 

তাহার পিঙ্গান্রশাসন গ্রন্থে তীবপ্ুকিকে একটি দেশ বাঁলয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। বুহদ্ণ্ষুপুপানের মিথিপাখণ্ডে তীর- 
ভুক্ত সীমানা উত্তবে হিমবত, দাক্ষিণে গঙ্গা, পুবে কোশী 

এবং পশ্চিষে গণ্ডক পযন্ত [নদিু হইয়াছে । কিন্ব শক্তি- 
গমতস্থের মতে ইহা গণ্ডকী এবং চন্পারণ্যের মধো 

৭২৭ 



তীর্ঘংকর 

অবস্থিত। সম্মবতঃ গগুকী বলিতে বর্তমান গগ্ডকী এবং 
গণ্ড] নদী সংগমস্থপকে বুঝাইতেছে। চম্পারণ্য বঙ্তমানে 
চম্পারণ নামে পরিচিত। 

প্রাচীন তীএভুক্তি' বর্তমান তরি” নামের মধ্যে কাচিয়া 
আছে। ১৮৭৪ খ্রী্াবের শেষ পর্ধন্ধ ইহ] বিহার প্রদেশের 
পাটনা বিভাগের সবোত্তরবশি একটি জেলা ছিপ। ইহার 
মজঃফরপুর) হাজীপুর, সীতামারী, দারভাঙ্গা, মধুবাণী, 
তাজপুর-_. এই ছয়টি উপবিভাগ ছিপ। শাসনকারের 

স্থবিধার জন্য ১৮৭৫ গ্রীষ্টান্জের ১ জানুয়ারি এই বৃষ্থৎ 
গ্জেলাটিকে মজংফবপুব এবং দারভাঙ্গা-_ এই ছুই জেপায় 
বিভক্ত করা হয। 

ত্রিহুত অঞ্চলের ভূভাগ সাধারণতঃ পলিগ্রধান জমি, 
মধ্য মধ্যে পদদী আছে, বনভূমিও যথেষ্ট । ধান্ত এ অঞ্চলের 
প্রধান শস্য ! 

গঙ্গা, বুহৎ গঙ্গা, বয়া, ছোট গণ্ক এবং তিপগুজ! 
নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। 

দীপকবগ্ন দস 

তীর্থঘকর যৌগিক অর্থে ধিন তীর্থ করেন । কিন্তু 
জৈন সাহিত্যে তীর্থ শবটি বিশিষ্ট অর্থে বব্ত। 
“তীর্থং নাম প্রবচন্মূ*- প্রবচন অর্থে উপদেশ । যেহেতু 
সাধু ও গৃহী শিষাবগ এই উপদেশেব পক্ষা সেইজগ্ 
সাধু সাধবী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা বূপ চতুধিরধি সংঘ তীথ। 
এহজন্য আপ্তপুকষ যথন কেবণ-জ্ঞান পাভ কিয়! সাধু, 

সার্ধবী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা-রূপ চতুবিধ সণঘ প্রতিষ্ঠা করবেন 
৪ যখন তাহার উপদেশ অবপন্থনে দ্বাঁশাঞ্গ শ'ত সাহিত্য 

নিরূপিত হয়, তখনই যথার্থতঃ তীর্থ প্রাহিঠিত হয় বলা 
যায়। ইহা দ্বারা ইহ] হহতে বা ইহাতে ভবলাগর উত্তরণ 
হওয়া যায় বপিযাহ ইহার নাম "তীর্থ । 

বন্ধননুক্ত কেবপীমারহী তাহ তীর্থংকর নন , তাহার! 
সামান্য কেণশী। হাহারা কেবলজ্ঞান লাভ করিবার পর 

তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন, সণ হারাই তীর্থকর। যাহারা 
জন্ম হইতেই জ্ঞাণবান ও পোকোব্ুরসৌগঙাগা-সম্পন্ন 
তাহারা ভীর্থংকর হন। শাস্ত্রে ইহাদের বহুবিধ বিলেষত্ের 
উন্লেখ মাছে | তবে ইহারা অধতার নহেন। কারণ ইহার! 
প্রতোকে পৃথক পৃথক আম্ম!। আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের 
স্বারা ইহার! তীর্থক বন্ধ অর্জন করেন ও মুক্ত হইবার পর 
ংসারে "মার প্রত্যারর্তন করেন না। জৈন সাহিতো 

২৪ জন তীর্থকর ব্যতীত অতীত ৪ ভবিষ্তুৎ তীর্থ, করদের 
নাম ও সামান্য পরিচয়ারদি পাওয়া যায়। 

গণেশ লালওয়ানী 

তীর্থস্থান 

ভীথস্থান স্থানবিশেষকে পুণাতীর্৫থকপে গণনা করিবার 
প্রথা ভারতের প্রাচীন অনাধসমাজে স্ুৃপ্রত্ষ্িত ছিল 
বলিষা বোধ হয। মআযজাতি ভারতে উপনিবেশস্থাপনেব 

পর ধীরে ধীরে এই অনার্ধ ভাবধারায প্রভাবিত হইয়া! 
ছিলেন। নিকক্তকাব যাস্ক ইণবাভ নামক প্রাচীন খধির 
একটি মত উদ্ধত করিয়াছেশ। উহা! হইতে মনে হয়, 
গযশিরঃ অর্থাৎ বতমান বিহারের অগ্তর্গত গয়1 উন্ধর- 
বৈদিক মুগে তীর্থৰপে পরিগণিত হইত। আবার এ 
যুগেই সরম্থ নী ও দৃষদ্ধতী নদীর উপত্কাস্থিত কুকক্ষেত্র 
অঞ্চলকে পুণ)ক্ষেব মনে কবা হইত, শাহার প্রমাণ আছে। 

প্রাচীণ কালে ঘে সকপ স্থানকে পুণ্/তীখকপে গণন। করা 
হইত, তন্মধো দুইটি নদীর ম"গমস্থানের মাহাম্মা উপ্লেখ- 
যোগা। বৌধাযন ধর্মঙ্বে বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রতি দেশে 
আধদিদগর পমণ নিষিদ্ধ ধপা হইষাছে। কিন্ত উলবকাপীন 
একটি পৌবাণিক শোকে দেখা যায, অঙ্গ, ব্ঈ, কপি, 
সৌাষ্ট ও মগধ দেশে তীর্থযানা করা যাতত 

পুণাজনের উদ্দেশ্যে তীরশমণের সবপ্রথম উপ্রেখ শ্রীষ্ট- 
পৰ তৃতীয় শতাব্দীতে উতৎকীশী মৌধ সম্রা অশোকের 
শিলাভশামনে দেখিতে পাঞ্পা যায়। তিনি তার্থবাধাকে 
ধর্গমা না বলিয়াছেন । অশোক বৌ ধর্ম মবপন্ধন কপিয়া- 
ছিশেন। তাই আমরা তাহাকে ভগবান বুকব জগ্মস্থাণ 
লাশ্বণী গ্রাম এবং বোধলাশগেহ বোধগয়াতে তাথযাআী 
হিসাবে দোখতে পাঠ । খান বলিমাছেন যে, ৬গবাণ 

বুদ্ধ শাকামুনর জন্মস্থান বশিষা তিনি শুশ্বনীগামে মালিয়া 

পূ দিখাহলেন এব" গ্রামবাশী্দগকে বলি সঙ্জক 
করান হহঠে অব্যাহতি দিয়া উৎপন্ন শন্তের অষ্টমাংশ 

মার বান্দার প্রাপা হিসাবে নিধারিত করিয়াছিলেন। 

্রীষ্টীঘ দ্বিতীয় শতাষীতে পশ্চিম ভারতের জনৈক হিন্দু- 
ধর্সাবপন্থী শকনাধক গ্রভাষ, পুন্বর প্রকৃতি তীর্থস্থানে গিয়া 
নানা পুণা কাধের অগরষ্ঠান করিয়াছিলেন । পঞ্চম শ শাবীতে 
উত্তর বা-পাবাসী এক বাঞ্জ নেপাপের বরাহক্ষে ত্র তীর্থ 
করিতে গিষাছিলেন এবং দেশে ফিরিয়া বরাহদেবভাকে 

নিক ভুমিদানের বাবস্থা করিয়াছিপেন। যষ্ঠ শতাব্ীতে 
পূর্ব মালবের জনৈক নরপতি গুয়াগের গঙ্গা যমুনাসংগমে 
প্রাণ উৎপর্গ করিযাছিলেন। তীর্ঘস্থানে প্রাণবিসর্জনের 
প্রথা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হুইয়। ওঠে | গঙ্গা নদীর পনিত্র 
সলিলে শেষ নিঃশ্বান ভাগের আশায় উত্তর মধামুগে 
অনেকে বুদ্ধবয়সে গঙ্গা পীরে বাস কৰিতেন। নান] কারণে 
ধাহারা স্বয়ং দু্বঙী তীর্ঘগ্কানে যাইতে পাখ্তেন না, 
তাহারা অর্থবায়ে প্রতিনিধি পাঠাইয়া যথাসম্ভব তীর্ঘযান্ত্রার 
পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করিতেন। 
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তুকারাম 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পুণাতীর্ঘের সংখা] 'মগণিত। 
নদী বা উচার সংগম, দেব-দেবীর মন্দির, সাধকের সিদ্ি- 
লাভক্ষেত্র ইত্যাদি স্বাণমাহাত্ম গ্োতিত করিত । পুরাণ- 
গুলিতে একটি প্রাচীণ গ্লোক উদ্ধত দেখা যায়, তদসাবে 
অযোধ্যা, মথুবা, মায়া (মায়াবতী ), কাশী, কাকী, 
অবন্থিক1 পুবী (উক্য়িণী) এবং দ্বারাবতী এই সাতটি 
তীর্থ মোক্ষদামিনী। কিন্ত শ্লোকটিতে গয়া) প্রয়াগ, 
গঙ্গালাগর, পুক্ধব, প্রভাম, বারিকা, সেতুবন্ব-রামেখর 
প্রভৃতি মহাতীর্থগ্ুলিব নাম নাই | মহাভারতের বনপবে 
বভসংখযক ভারতীয় তীর্থগ্বানের স্ণন্সিগ্র উল্লেখ আছে। 
কিন্ত মধাযুগে পুবাণপ্ডপিতে বিস্তারিত তীর্থমাহ।'আ্যমূণক 
অনেক অধায় সমুক হইয়াছিল। বিডিন্ন তীর্থন্বানের 
বর্ণশাই কঙকগুপি পুরাণের মুখা উদ্দেশ্ত । তীর্ঘভ্রমণের 
পুণাঞচপ৭ পুরাণসমূহে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত দেখা যায়। 
“গ্রন্থে অনেকগুলি শৈব ৭ শান্ত অীর্থকে গীঠস্কান বল! 
হইঘাছে। তীথযাওীদিগের স্থবিধার জন্ত তীর্থ কল্পলতা, 
টীর্থকো2৯, তীর্থসার প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছিল। 

পর্মগাণ বাক্সিগণ পুণালোঙেই তীর্থে ভ্রমণ করিতেন। 
কিন্ধ তীর্ঘপ্»নের একটা বাাবহারিক লাভ এই ছিল যে, 
লালা দেশের নানা প্রকাথ পোকের সংম্পশে আপিয়া 
অীর্থধানীর গান, অভিজ্ঞতা ও ভুয়োদর্শন বর্ধিত হইত। 
মধ্যযুগে জান্শাভের উপায় বর্তমান কালের অনুরূপ ছিপ 

না| তীর্ঘপধটন তখন ফপমণ্ুকত1 দুখ করিবার অন্যতম 
প্রধান উপায ছিশ। “পাঠস্থান' প্র । 
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দীনেশচজ স্রকাব 

কারাম (আহুমানিক ১৬০৮-৪৯ শ্রী) মহারাষ্ট্রে 

বারী সন্ত ও কবি। তৃকারামের জন্ম ছোট ব্যবসায়ী 

ঘরে, তাহার পিতার নাম বোলহোবা, মাতার নাম 
কণাকাই-- ডাকনাম মোর (অগ্ধাইল নামেও তিনি 

পরিচিত )। তাহার বালাজীবন অতিবাহিত হয় ডেহু 

নামক স্থানে ; তৃকারামের নামের সঙ্গে জড়িত সেই স্থানটি 
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তুকারাম 

এখন একটি তীর্থস্থান। অনি অল্প বয়সেই তিনি মাতা 
পিভাকে হাবান। তাহার প্রথম প্রী এ শিশপুন্রের যখন 
অকালমৃত্যু হয় তখন তাহার ব্য খুব বেশি নয়। 
তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। সা"সারিক বুদ্ধি 
তুকারামের কিছুই ছিল না। বাপাকাল হইন্েেই তাহার 
আধ্যান্সিক দিকে বিশেষ ঝোক ছিপ। 

একদিন ধ্যানের সময় নামদেব সম্ভবনঃ ভুকারামকে 
কবিতা রচনা! করিতে অন্প্রেরিত করিয়াছিলেন। তিনি 
নিজেই বলিয়াছেন 'নামদেব পাণ4ং ( বিঠোবা ) এব সঙ্গে 
আসিয়া কবিতা লিখিবার জন্য আমাকে আদেশ দেন।” 
তখন হইতেই 'অভঙ্গ' পীতিতে কবিতা-বচনার সুচন। হয়| 
“গাথা” মায়ে স'গৃহীত তাহার শ্ব্চিত কবিতা (প্রায় 
শয় হাজাব ছু) 'অভঙ্গ রীতিতে রচিত। ইহা ছাড়াও 
ছয় হইতে দশ ছত্রে রচিত কতকগ্পি ইতন্তঃ বিঙ্ষিগ 
কবিতা তুক্কারামের পায়ের সহিত জডিত-- সেইসব 
কবিতার শেষ ছত্রে তিক মহনে? (কহে তুকারাম ) 
ভণিতা আছে । 

সহজ, সরল, কথ্য ভাষায় শুদ্ধ জীবনের ও ভক্তির বাণী 
তুকারাম প্রচার করেন। বাম, কুষঃ। হবি) পা্ুরং 
বা বিঠোবা- যে কোন দেবতার নাম স্মবণ-বন্দনের 
মাহা গ্রা তিনি মানিতেন_-যে মুহতে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ 
কা যায় সেই মুহতে জাতি-নৈষমা মন হইতে দুর 
হইয়] যায়'- তৃকারাম তাহার শিষাদের এই কথাই 
বপিয়া গিক়াছেন। বিঠোবার মন্দিবের কীর্তন গানের 
মাধ্যমে তৃকারম ধর্মের বাণী প্রচার করিতেন। গানের 
ম গামাঝি সময়ে তুকারাম গ্রাম লোকদের শিকট কতক- 
খুলি আধ্যান্সিক বিষয় সহজভাবে বলিতেন ও কথনও 
পদ্যে উপমার মাধামে সথকৌশলে দৈনন্দিন জীবনে খুঁটিনাটি 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিষয়টি বুঝাইয়া দিতেন । অনুষ্ঠানের 
শেষের দিকে মহাকাব্য বা পুরাণ হইতে একটি আখ্যান 
বল। হইত-_- এই আখ্যানের সচিত পৃবোক্ত আধাত্মিক 
বিষয়ের অনেকখানি মিল থাকিত ও বিষয়টি আরও 
পরিষ্কার হইত । আলোচনার সমধে স্বওঃস্ক,তভাবে কা 
রামের 'অতাপ্ত মর্মম্পশী নিজের রচনা আসিয়া পডিত । 

আধুনিক গবেষণায় দেখা যায় যে ভুক্কাগাম অতঙ্গ 
রীতিতে 'ভগব্দ্গীতা” অন্বাদ করেন। স্থানীয় রক্ষণশীল 
ব্রাহ্মণসমাজ তাহার এই অশাস্ত্রীয় কার্ষের জন্য শাস্তির 
বিধান দেয়। কথিত হয় যে 'জল-পরীক্ষা” দিয়] তুকারাম 
ভাহাব আস্তরিকতা ও শ্তদ্ধত। প্রমাণ কবেন। ঈশ্বর 
তুকারামের নিকট দয়ালু মহান পিতা নহেন, তিনি 
ঈশ্বরকে ম্রেহশীপা জননীরূপে দেখিয়াছেন। “অভঙ্গ' দ্র। 

৭৯৯ 



তুঙ্গভদ্র। 

দ্র যোগীন্্নাথ ধন, তকারাম চরিত, কপিকাতঙা, ১৯০১, 
সত্যেন্দনাথ ঠাকুর, নবর$মাপা, কলিকাতা, ১৯০৭, 
রধীনণাথ হাকুর, কপাপ্তর, কলিকাতা) ১৩৭২ বঙ্গাব্দ 
]. টি 27১০: থে) ছু ঢ7আএ০10৭,1516 014 
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দক্ষিণ ভারতের একটি নদী ও গ্েশন। ৬৪৪ 
কিলোমিটার (৪০০ মাইল ) বিস্তৃত নদীটি দক্ষিণ ভারতের 
কৃষ্ণা নদীর প্রধান উপনদী। ইহা তুঙ্গ ও শা এই তুই 
নদীর মিলিত শোতোধারা। উভমের উতপশ্শি পশ্চিমঘাট 
ও সংযোগস্থপণ উত্ত সিমোগ জেলার কুপাপির নিকট । 
মহীশর ও 'অপ। রাঙোর প্রাচীণ মানভূমির মা ধিয়। 
প্রবাহিত হইবার পর বেলারি জেলায কুনলের অদূরে 
রুদ্ণর সহিত মিপিত হইয়াছে । তুঙ্গভদ্রার খহু উপনদী 
আছে, ইহাদের মধ্যে কুমুদব তী (চোরাগি), ভারদা, হ্দ। 
ও বেদাবতী (হাগারী ) বিশেষ উল্লেখযোগা । ॥ক্ষিণ 
ভারতে তৃঙ্গভদাকে গঙ্গার স্ঠায় পবির মনে করা হয। 
ভায়কার সাষনাচাধের প্রতি্ভিত শূঙ্গেখী মঠ এই নদীএ 
তীরে অবস্থিত। উহার উপত্যকায় বিখ্যাত রাখবেন 
স্বামীর মন্দির অধস্থি ৩। 

তঙ্গভদা! দাক্ষিণাতোর বুষ্টিবিরপ 'অঞ্চশের মধ্য দিষা 
প্রবাহিত, কাজেই অঠি প্রাীন কাল হইতেই এই নদীর 
উপর বাধ নির্মাণ করিয়া হহাব জল সেচকার্ধে প্যবজব্ত 
হইয়া আমিতেছে | বহমানে অন্ধ প্রদেশ ও মহীশব রাজ্য 
সরকারদ্বয়ের যুক্ত প্রচ্ষ্টায় বহুমুখী তুঙ্গভঙা পরিকণ্নন। 
গৃহীত হইয়াছে এই পরিকল্পনা অনুযাষী বেপারি জেলা 
মালাপুরম শামক স্বাঁনে ১৭৪১ মিটার দীর্ঘ ও ৪৯ গিটার 
উচ্চ একটি ধাধ নিহিত হইযাছে। ১৯৫৩ সানেব ছ্ুলাই 
মাস হইতে ইহার জপ সেচের জন্য ব্যবগত হইতেছে। 

সমগ্র পরিকল্পণার কার্য সম্পূর্ণ হইলে খালেব সাহাযো অঙ্ক 
গ্রধেশ ৪ মহীশৃর রাজো ৩৪ পক্ষ হেইব জমি সিঞিঠ করা 
সম্ভব হইবে এন" কয়েকটি খিদ্বাৎ কেন্দ্র হইতে অন্ন 
৯৯০*০ কিলো ওয়াট বিছ্বাৎশঞ্ি উৎপাদন করাও সন্ভব 
হইবে। 

বাধটির উন্নরে অধুনা হস্পেটেব নিকট বিজষনগরের 
রাজধানী অবস্থিত ঠিল। ভদাব তীরে ভদ্রাবতী শহর 
লৌহ ৪ ইন্পাতশিল্পের জন্ত প্রলিদ্ধ। 
ভ্রু 11561711618] 09256665601 17001, 0] ্তোভ,। 

0%0010, 1908 ; 11411015005 06 11760101000 8110 

80980095017, (30৬০00017021000 06 117012, (01৮ 

9৩% 

তুতিকোরিন 

119৮ 41169 1১০60, 2০৮ 1)611)1, 1961, 

[১0011086101 1015151011৭ (১৮৪17111610 01 [11018 

17016 1965, 1০৬ 11101, 1965. 

শিবরাম ওটা চ।ধ 

তত মোরাশিঈঈ গোত্রের (চঢ10115-1%01)০99) 

অন্থ% দ্বিবীজপর্ী বৃক্ষ । ইহাব পত্র সরপ, পর্রপ্রান্ত 
অথগ্ড, দস্ধব বাখা্ত « পৰবিস্থাস একান্তর , পাতা ও 
শাখার তিতব ছুগ্ধপধশ আঠা থাকে । ইহাব কুশ ক্ষুদ্র, 
অগুজ্জ-ন, একশিঙ্গ ৩ সমাঙ্গ। রসাশ বুতি ফলের সহিত 
মুক্ত হহযা স*্গুন্ত ফল % করে। রেশমের গুটিপোকা 
পাশনার্যে পৃথিবীব শানা স্বানে ধোব্াাপ আল্বা (40745 
৫114) প্রজাতির $5 গাছ পাগাণো হয। শাপতৎর্মে 
সাধাবণত, যোরাম হশ্শিকা (1৬. 0762) প্রজাতির 
ক গাছ দেখ! যায়। বহু দেশে $ ৩ গাছের পলখাওয়া 

হয়। 
হনীনটমাব ১৪৮।য 

ভিকোরিন ৮০০৮ উন্র এব" ৭৮০১১ পুবে অবস্থিচ। 
মাদ্রাজ বাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ শব ৪ বশর । হহা 
মাাজের টিন্েভলি (ধঙ্মাণ নাম টবনেলভেটি) 
জেশাঘ ভাবতের পু উপবৃলে অবস্থি 51 মাশাজ হইতে 
ইহার দূরত্ব ৭১৬ কিালামিএাব। বশ্নঃ বন্ধবটির জন্য 
শহরের প্রসিদ্ি, দ্বত্ব চিসাবে মাদ্রাজ বনাবের পরেই 
ইহার স্কান। প্রাচীন নাম তত্বিকোডি। শহবটিপ্ আয ণণ 
১৩৭৮ বগ কিশোমিচার , মো লোকসখা। ১২৪২৩০ 

(১৯৬১ শ্রী) | মোট শিক্ষিতের সংখা] ৭১২৭৮ (১৯৬১ শ্রী)। 

নগরীণ শামনভার মিউনিসিপ্যাশিটির উপর ন্থন্ত। 
ধাথ্সণিক বুষ্টপাতের গড ৬৩৫ মিনিমিটাব (২৫ ইঞ্চি )। 
গাতকাপে ধিক বুটিপা* হয়। শহবটি শণ ও কার্পাল 
বয়নশিল্পেএ কারখানার জগ্য প্রসিপ ১ মোট শ্রমিকের 
লখ্যা ১২৫২৮। উপবৃশঙাগে প্র ইল্মেনাইটের সন্ধান 
পাওয়। গিযাছে। 

১৫৪০ খ্রীষ্টাব্ হইতে পতুগিজব। এখানে বলবা আরস্ত 
করে ও তাহাদের নিকট হইতে ইহা! ১১৩৫৮ গ্রীষ্টাবে 

ওলন্দাজপিগের হস্তগত হয় এবং ১৮২৫ খ্রিষ্টাবধে ইণেজদের 

দখলে আসে। শহরে দর্শশীয় স্থানের মধো (প্রাচীন) 
শিব ও বিষুব মন্দির, গলম্পাজদিগের নিমিত গির্জা 
(১৭৫০ গ্রা), রোমান ক্যাথপিক গিজা,ওপন্দাজ সমাধিক্ষেত্র 
উন্বেযোগ্য। 

গভীগ সমুদ্রে মতগ্শিকাবের এবং মুক্তা-আহরণের 
ব্যবস্থাও এখানে আছে। ইহা ব্যতীও ধাঁবরদের জন্য 



তুন্তা 

শিক্ষণ কেন্দ্র আছে । বনারের প্রধান বণ্তানণি দ্রব্যের 
মধ্যে চামড়া, বাচ[ তুশা। কি, মশপা ইত্যাদি ও আধদানি 
এব্যের মধে; জাশানি তেল, যন্বপাতি, ভারী কণকবজা 
ইত্যাদি প্রধান । 
ত্র 1156 171170161 0370:61666" ০1 10074, ৬০01. তস৬, 
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ইহা] ধশ শব্দ, শর্থ-শ্িগ্তুত বিজাতীয় 
নিয়ভূমি | ইহা সথমেক প্রদেশে শীতপ মরুভূমি অঞ্চপেৰ 
শাম। এখানে মারা বখসর জমিতে খর জমিয। থাকে 
কেবল নাত্দীর্ঘ গ্রাচ্মের ২৩ মাস জমির উপধিভাগে 
কয়েক ফুট বর গপিযা জলাভ়ুমির হি করে। 

এহ অঞ্চলে শেগশা, লিচেন ও বাঢজাতীয খবাক্কৃত 
অল্লমংখ্যক বৃক্ষ বা ঠীত উদ্দিদ দেখা! মাষ না, কৃষি প্রায় 
এসন্তব। সাহবেগিযাতে মুলজাতীৰ (যেমণ গাজর) 

কিছু শন্তের চাধ হয়। 
সনে ক্যাপিধুা (০9111700 )১) ধাড (1700১1১ 0) 

হংশ্র্গ হাখণ, লোমশ এগাশগ্াতীঘ জন্থ, শাদা ভালুক 
হত্যার্দি বং খুদে সীশ, সিদ্ুখোক, বিতিন্ন মাছ এবং 
পেখুহন) বক ও হংসজা ভীষ পাপা প্রকার পাখি দেখা খাঘ। 

এস্কমো ৭ পাপ্ (1811৩) এই আঞ্চলের অধবাপী, 
হহাদের শাগাখিক বোশঞধা মঙ্গোলীব | এই অঞ্চলে চুর 
খনিজ সম্পদের সঙ্গাবণ। আছে বলিয়া বিশেবজ্ঞে মনে 
করেন, কিন্ত অগসন্ধান ও খননকান বিশেষ শগ্রসব হয় 
পাহ। “একিমোও দ্র 

সংন্বন। দাস 

ধী একটি ভাষার ( ঢাকিশ্) নাম। এই তাশা 
অল্টাই বা তুর মর্ষোল তাশার গোচর অন্ুর্গত। 
ইওরোপে সংশগ্ন ৪ অসংলগ্ন অঞ্চণে প্রপিত উপাপ গোা 
এই অণ্টাহ গোষ্ঠার সহিত ঘনিষ্টভাবে খুক্ত। অনেক 
প্ডিত একদা এই দুই গোঠিকে এক বুহ€র গোগাব দুই 
স্থল শাখা বিবেচনা করিতেন। অল্টাই গোার তাষা 
এশিষা মহাদেশের পশ্চিম প্রান্ত হইত্১ পৃৰ প্রান্ত পথন্ত 
মাপার আকাবে বিস্তত। পশ্চিম শাখাকে তুকী শাখা 
বগা হয় তক ভাষা ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি | মধ্য- 
দেশীয় শাখ। হইল মঙ্গোল , পুব শাখ। মাঞ্ু । 

পদ্দগঠনপীতি অম্সারে উবরাল-অল্টাই গোঠীদ্ঘযের 
ভাষাগুলি 'সংশ্সেষক' ( আগটিনেটিভ,)। অর্থাৎ এ ভাষায় 

ভুগেনেড, ইভান সের্গে ইভিচ 

প্রকুতি-প্রত্যয় পর পর এমপ ডাণে সম্লগ্র থাকে যে সহজেই 
সেগুপিকে বিশ্লেষণ করিতে পারা যায। যেমণ তব 
ভাষায়--এব৬ (বাড়ি), এএ্এপের্ (বাডিগুলি ), 
বিল (বাঙিব), “এব লেরিনণ? (বাডিগুপির ), 'এবদে, 
( বাড়িতে), এব পেব্দে? (বাড়ি ৪শিত5), "এব দেন? (বাডি 
হইতে), এব পেব্দেণ, (বাড়িগুপি হতত্ে) ইত্যাদি । 

অল্ঢাই গোষ্ঠাপ্ন ভাষার মধ্যে $কী সবাপেন্সা শক্তি- 
শাপী ও সমুদ্থ । একদ| আরবী অন্ষ৭» বাব্হত হইত। 
কামাল আতঙাতুর্বের আমপ হইতে ঞোমান লিপি 
চপিতেছে। আধুনিক কালে তুক্কী সাহিত্য সমুদ্ধির পথে 
চপিয়াছে। পুরাতন £কাঁ সাঠিঠাও অবজেয় নয়, গল্পে 
হুডায় ও কবিশায় তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। 

2ামাব সেন 

তুর্গেনেভ, ইভান সের্গে ইভিচ (১৮১৮৮৩ গ্রা)। 
পশ সাহিত্েব ন্বণগের (১৮৬০ ৮০ গা) প্রধান 
তিন হন সাহিত্যিকের একজন ১ মধা রাশিয়ার ৪বেল 
শহরে অভিজাভবণশে হাহার জন্ম। পারিবারিক 
মেহে বঞ্চিত তুগেনে৬ বাশ্যায় ও জামানীনে শিক্ষালাভ 
কব্নে। পণ্থেও জারতদ্কেব অত্যাাবে অনেক সমযে পারী 
শবে থাকিতঠেন। সেখানে ই «রোপায় শিল্পী সাহিত্যিকদের 
সমাজে কগেলেও ছিলেন সমাদৃত বন্ধু। কিন্ত বাশিযার 
সঙ্গেহ ছিল তাহাণ প্রাণের যোগ । তাহার শষ সাহিতো 
একহ সঙ্গে ৭শ গ্র্তি ৭ পাশিয়ার পল্লীর ক্মবজ্ঞাত ইয়িদাস 

শী পুঃষের প্রতি অকৃত্রিম মমতা শব্ষণীয়। পাশিখার 
* কালীন বিছোহ & বিধব চেখপার চঞ্চশ, উদ্দেশ, শবা 
শি ক্ষত যুবক ঘুব তী4 শাবসবচেৰ ৪ জীবনস কটের চিএ 
এব" উদ্দাএবুখ্ি লেখকের মাশা ৪ উদ্দেগ তাহার র৯পা- 
বশীতে প্রতিফিশিত হইধাছে। স্থমাজিত ভাবাষ, নিপুণ 
কশাকৌনলে ও চ ধহাঙ্ঈণের দক্ষতায তিনি সমসামধিক 
পশীখ সমাজেব হতিহাষকে ভাহাব গাল্প ও উপগ্ঠাতস স্থাধী 
লধযা বাখিষা গিখাছেন। এরহসবেব মধো সবাধিক 
প্রসিদ্ধ 'শিকারীর রোজনামচা (১৮১৭ ৫* খ্রা), 'রুধিন, 
(১৮৫৬ শ্রী), “বাবুদের বাধা (১৮৫৯ শ্রী), পুরাই 
(১৮৬০ গ্রা)) পি পুত (১৮৬২ )১ পরবশী ধোয়া, 
(১৮৬৭ শ্রী) ও অনাধাদী জমি'তে (১৮৭৭ শ্রী) এই 
ধারাই অব্যাহত, কিন্তু শিল্পশঞ্তির চরম বিকাশ 'পিতা- 
পুত্রেই দেখা যাষ। 

দ্র গোপাণ হালদার, শসাহিত্যের রূপরেখা, কপিকাতা, 
১৯৬৬ | 

গেগ।ল হালাশব 
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তুলট 

তুলট হরিতালাদি দ্বারা মাজ| ঈযৎ হরিদ্রা বর্ণ হাতে 
তৈয়ারি কাগজ । সাধারণতঃ তুপা (কার্পাস ) হইতে 
প্রস্তুত হইত খলিষা এই নাম। ব্যাপক অথে কুটির- 
শিপ্পজাত যে কোনও কাগজ । 

সবপ্রথম চীন দেশে আম্ুমানিক ১০৫ খ্রীষ্টাে তুলট 
তৈযারির কলা আবিষ্ষত হয। পরবতী কালে তাহাদের 
নিকট হইতে আবব ও মোগপদেখ মাধামে সমগ্র বিশ্বে এই 
শিল্প ছডাইয়া পডে। জাপানে ৬১০ খ্রী্াৰে এবং ঘমরখন্ন 
ও বাগদাদে ৮ম শতাবে তুলঢ কাগছের কারখাপা 

হইযাছিল বলিয] বিবরণ পাঁওয। যায়। 
ভারতে সর্বপ্রথম ১ম শতান্দে গঙ্জনীব সুলতান 

মামুদের আক্রমণের পর এই শিল্প প্রবর্তিত হয় বলিষা 
অনুমান করা হয। মতীন্তরে চীন হইতে তিব্বত ও 

নেপাল হইয়া কাগজ তৈতযারির কলা ভার-তবর্ষে প্রচলিত 
হয়। মোগলেবা তুলট কাগজশিল্পলেব যগেষ্ট পু্গপোষকতা 
করেন ও মোগল সামাজোর প্রপাপের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর, 
পাঞ্জাব রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার ৪ 

বঙ্গে এই শ্ল্পি ছডাইয়া পড়ে। জাহাঙ্গীবে াজভ্থকালে 
এক শিযালকোটেই বাৎসরিক ৯ লক্ষ টাক মূল্যের তুশট 
কাগজ উৎপন্ন হই এবং শিখদের আমলে সেখানে মণ্ড 
তৈয়ারির কাজে ১২০* টেকি নিমুক্ত ছিণ। প্রাচীন 
কাগজ-শিপ্পীদের কাগন্দী বলা হইত এবং তাহাদের 
অধিকাংশই ছিলেন মুললমান। তাহাবা সাধাবণতঃ 
গ্রামের এক সুনির্দিষ্ট অশে অথবা পৃথক গ্রামে বাম 
করিঠেন। বহমান মহাবাষ্টে ও নুর প্রদেশে এব 
বাংলা দেশের মৈলান (হাগডা), যাশপক (দেউপটি 
হাদ্ডা), কলসা ফরাপুর (তগলি), দে ওগানগঞ্জ (হগলি) 
ইতাদি গ্রামে এখনও কাগজ"দের বসতি আছে। 

গ্রাচীন কালে পুরাতন কার্পাধবন্ধ অথবা পাট ব! 
শণকে চনের জুন ২ হইতে ৯ দিন ড্ুবাহযা রাখিবার পর 
ঢেকিতে কুটিষা মণ্ড গ্রপ্ভঠত করা হইত। অতঃপর 
তাহাকে বার বার জণে বুয়া কাগজ ঠয়ারির উপথু 
মণ্ড পাহয়া যাইত। তাহার পরু এ মগ্ডকে জলপুণ 
পাত্রে জলের সহিত ভাপভাবে গুলিয়া ঘাস বাশ অথবা 
সবের কাঠির ছাকনিতে ছাকিয়! কাগঙ্গ তঠোল৷ হইত। 
এই কাগজ হইতে জপ শুখাইরা ঠেতুলেব বীজ ও 
চাল ইত্যাদির কলপ দিষধা প্রয়োজণমত আকারে 
কাটিয়া লইলেই বাধহারের উপযুক্ত কাগজ গুস্তত 
হইত। বঙমানে উপরি-উক্ত কাচামাপ ব্যতিরেকে 
পুরাতন কাগজ, কাপড়ের ছাট, বাশ ও খড হত্যাদি 
হহতেও তুপট কাগজ তৈয়ারি হয় এবং মণ্ড তৈয়ারি, 

তলট 

ছাকিয়! তোলা, জলনিষ্কাশন, কলপ দেওয়া, মন্থণ কর 
ও কাগজ কাটা ইতাদি তুলট তৈযারির বিভিন্ন প্রক্রিষায় 
নানা রকম ছোটখাটে। ষক্ষের ব্যবহার হয়। বর্তমানে উন্নত 
ধরনের ভুলটেব মণ্ড বিটার-এ (9901 ) তৈযারি হয় ৪ 
এই বিটা শঞ্তিচাপিত হইয়া থাকে । ইহ] ছাড়া রঞ্জন, 

ফটকিরি, কিক সোডা, শিরিষ, ব্রিচি" পাউডার এ চীণামাটি 
ত্যাি বাপায়নিক দ্রব্যের গুয়োগে তুলটের মান খুখই 

উন্নত করা সম্ভবপর হহযাছে। বমানে মহাবা্, উত্তর 
পর্দেশ ও পশ্চিম বঙ্গে ভাল তুপট কাগজ তৈয়ারি হয়। 

অষ্টাদশ শতাবীর গোডাব দিক হইতে ইদরোপে 
প্রস্তুত কলের সন্ত! কাগদ শারতে মামদানি শুক হ্যায় 
এই শিল্প ক্মশঃ নিশি হইবার উপকম হয়। গ্রামীণ 
শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য ১৯৩৪ খ্রাষ্টান্দে গান্ধীজীবু 
গচেষ্টায় অখিল ভারঠ গামোগ্োগ মঘস্াপিঠ হয। 

১৯৫৩ গ্রীষ্টাঝে অখিল ভাব খাধি ৭ গ্রামীণ শ্মি আফেগ 
তাহার উন্রাধিকারী হম। এই টশ্য প্রর্ঠানই ভুপঃ- 
শিপ্পেব গবেষণা, খুন যন্ত্রপাতি ৪ উন্গাঠতর যগকীশলেগ 
প্রবঙণ, ইহাব প্রশিক্ষণ এব কাগজাদের সখবাখ মিটি 
৪ এই কার্ধে শিশু গ্রত্ষ্ঠানসমুলক মুলধন। ৭ অনান্য 

খাতে অর্থ সাহায্য দিৎ| এত শিপগের ভিট্িকে দমপ কবে। 
তিনটি পঞ্চধান্গিকী পরিকলপনাথ এ*্ছুদেশো ২৩৪ কোটি 
টাকা বব” কব] হয। এইসব সহাণ শা ফাশ ১২৩ 
খ্রীষ্টাব্দে মেখানে প্রায় এক হানার ফাবিগব এহ শিল্পে 
কাজ কিগা ৫ পক্ষ টাক] মূশোর 715 উত্পাদন করি 5 
সেখানে ১৯৬৪ ৬৫ থ্বাগগান্দে দেশে ৩৩ শু ঢাক মুনোণ 

হুপট উৎপন্ন হয ও হাব ঘ্াধ| ৪ হাজাপ শিল্পীর দীবিকা 
লিবাহ হম। 

তুপঢ তৈরারির কাচামাল পরান 5: সেইসব জিশিস 
যাহ।স১বাচণ নষ্ট হয ১ *৭ 5: এহ শিল্প আবজনাকে সম্পদে 

রপারত করে। তুলট খাপ্জিক, থাপাধশিক ৭ কারিগরি 
কারণে কলের কাগজ অপেক্ষা বগুণ অধিক টেকসই ও 

পোকাতেও কম কাটে । দামী দলিল দস্তাবেজ, নকশা ও 
চিত্রশিপ্পের কাছে তুপট অপবিহ।ধ। 
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1১016, 08108000, 1945, 16,0 0095101, 24121 
11০19010৫54 029£6286 117210৮%, ভ/914179, 1948 ; 

4৯111107019 1610901 ৫. ৬111555 11701151165 1)0910, 

[10170-11606 7016 11105850, 13010095, 1955 ) 
১11 10018. 0017901 & ৬1119156 [10000500165 0018- 

13)155101), /১171/21 12190706, 19617-66. 
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তুলসী 

লাবিয়াতিদ গোযক্জের (ঢ90119-].210190626) 

অন্তর্গত ওধিমম (0০11041) গণ -কুন্ত' দ্বিবীজপত্রী বীকৎ 
অথব] ক্ষুদ্র গুন্মজাতীয, গন্ধমুক্র উদ্ভতিদি। ইহাদের শাখা 
বর্গারূতি, পত্র সরপ এবং পন্বিন্তাস বিপরীত । তুলসীর 
দ্র ফুণ্গুলি উভপিঙ্গ | ফুপের পাচটি যুক্ত বৃহায'শ ফুল 
ঝরিয়া পডিবার পর থাকিয়] ধায়। পাঁচটি পাপঙি মুক্ত 
হইয়া ছুইটি ঠোটের আকাণু ধারণ করে। পুণকেশর 
চাখিটি এবং গভপন ভইটি। তুলমীব ধলে চাবিটি শর 
দ্র বীজথাকে। বীজ দ্বারা ইহার ন"শবিস্তার হব। 

নিয়্ণিখিত কষেক গ্রকাব তু নসী বালা দেশে দেখ! যায় : 
১. তুলসী খা ধফতপসী ( গসিমম সা*কৃতম) 0001111]। 

ৎ০1%001) বালা দেশের সবর জন্মায় | পুশপেব কিয়দংশ 
৪ শাখা কষ্টাভ পাপ । ইহ হিন্ুদের ধর্মানগানে ব্যব্হত 
হইয়া গাকে। সদদিকাশির অন্য পাতাণ এস মণুর সহি 
শিশুর সেবন করানে| হইযা খাকে ২. বাবুই তুপমী 
( এমিম্ম বাসিলিকম, (9011717 1905110041% ) দেখিতে 

চাধাবশ তলসীর লাশ, কিন্ত শাখা ৪ পুম্পের র$ শাদা। 
হহা ভণগ্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে মসলার ন্যাষ বন্ধনে বাবহত 
১ভমা থকে ৩. পাম ভুপলীব (শুধিমম গাত্স্সিনম, 
(০2779 1৫01১৩17112]1 ) ফুল ৪ পাতা তপসীব ভপনায় 

বড। 

৪৯ 4 মা [71111 26917101016 13091079, 2০৬ ৬০1], 
1953 

সনীলণুমা'ব ভটচ্ষ 

*«লসী গাছ গতি পবিত বপিষা বিবেচিত ॥ নারামণ- 
পৃজায ও আদ্ধকাখে তুলপীর পাতা আপবিহায। দেবকাধ ও 
পিভুকাধ আবন্ত করিবার পুৰে তিল-তপমীসহ জল লইয়। 
সকর্প করিতে হখ। দেবকাধে এই সমযে হবীতকীর ও 

প্রয়োজন হখ। আদ্ধেব অগ্তগত প্রত্টি অঞ্ঠানে তিশ 
৪ তুপমী বাবহ* হব। শাশগাম শিশার উপরে ৪ নীচে 
সব সময়ে $পপী পাগাইথা বাখিতে হয়। বলা হুষ, 
যেখানে তুশমী গাহ সেখানে হবি সন্নিহিত খাকেন। তাই 
বাড়িতে ভপপী গাছ রাখা প্রশস্ত মনে করা হব। অনেক 
বাড়িতে এই উদ্দেক্যে ভুলশীমঞ্চ প্রত্তত করা হইযা থাকে। 
ভূপসী গাঞেব গোভায জল দেওযা পুণাকম বলিষ। 
বিবেচিত হয়| ভুলসীতপা পরিষ্কার করা, সন্ধ্যায় বিশেষ 
করিয| কাতিক মাসের সন্ধাষ তূপলীতলায় গ্রদীপ দেওয়! 
মেষেদের কর্তব্যবপে পখিগণিত। তবে কোথাও কোথাও 

সধবা স্ত্রীলোকের এইসব কাজ কবেন শা। পুজার জন্য 
তুলমী তোপাও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্। তুপসীতলা 

তুপসীদাস 

পবিত্র স্থান, তাই দুমুদুকে তুপসীতপায় শয়ন করানোর 
প্রথা ছিল। গণায় ধারণ ও জপের গন্য বৈষ্বেরা তপষী- 
কাঠের মালা ব্যবহার কৰিয়। থাকেন । 

চি ।হণণ চঞ্ব তা 

তুলসীদাস (মান্নমানিক ১৫২৩।৩১ ১৬২৩২০ খ্রা) হিন্দী 

সাহিত্যের সবাপেক্ষা বিখ্যাত কবি । ভাব সম্বন্ধে খাটি 
কথা খুব কমই দানা যার। তুপসীপাসের বয়ংকনি্গ 
নাতাজীদান তাহার প্রসিদ্ধ ভক্ুমাপ গ্রন্থে ভলসীদাসের 
সম্বন্ধে যাহ] বলিয়াছেন তাহাই আমাদের প্রধাণ উপজীপ্য। 
কিন্তু তিনি যাহ! বলিয়াছেন তাহ] প্রচুর নয়। শিজেন 
রচনায় তৃপসীদাম আম্মকথা কিছুই বলেন নাই। তবে 
ঠাহাপ্র কোনও কোনও উক্তি হহতেতে বিছু কিছু অচ্নান 
করিতে পারা যায়। যেমন তিনি সোরে শেত্রে খাপ্য এ 
যৌবনের কিয়দংশ কাটাইয়াছিলেন এবং তাহার গুরু 
ছিপেন নরহরিধাপ। উহার জন্মস্থান ৪ পিভপরিচয় 
সম্থদ্ধে জনশ্ররতি একমত নহে । এখন ধরিষ] ল্ম। হইয়াছে 
যে ভুলসীদাসের জন্ম হয বাদা জেপার রাজপুর গ্রামে এক 
বনৌ্রিযা বাঙ্গণ বশে । তাহার পিঠার পাম আম্মারাম 
থিবেদী। তাহার বাপাকাশে নাম হিল রামকোলা) পহীর 
নাম বত্বাবলা। তুপমীদাসের বৈরাগ্য অবলম্বন লইয়। একটি 
রোম্যান্টিক গন্ন প্রচলিত আছে। তিনি নাকি পরীকে 
ছাঁডিখা এক থাকিতে পারিতেন পা। একদা বত্াবলী 
পিনাণযে গিযাছিপেশ। তৃশশীদান বিবহে কাতর হুই্যা 
খশডএবাডিব দিকে ছুটিযাছিশেন এব বন্যান্ধীও নদী পাব 
ই£* পীর সহিত মিলিত হইখাছিশ্নে। পত্তির এই 
মুড. পর্রী ইহাকে ভতপনা করিয়া বলিয়াছিলেন, এই 
অগঞবাগ তোমার যি বামের প্রতি হহত তাহ হহলে 

সংসারে সোনা ফপিত। এই কথা ভুলসীদামেব মনে 
লাগিয়াছিশ। পখদিন প$াষে তিনি ঘর ছাডিষা বৈধাগ্য 
আশ্রঘ কথিযাছিলেন। 

বৈরাগ্য গ্রহণের পরে ভুপসীধ।স মথুর] বুনগাবন প্রভৃতি 
গন] তীর্থ পধটন করিযা অবশেষে অযোধ্যা আষেন। 
»সখানে থাকিতেই তাহার রামায়ণ গ্রন্থে রচনা] আস্ত 
করেন (আনুমানিক ১৫৭৫ খ্রা)। তাহার পর খ্িনি 
কাশীতে আসেন এবং দীর্ঘ জীবনের শেষ পষণ্ত কাশীতেই 

থাকেন। তাহার রামটব্িত কাব্য এখানেই সমাপু হয়। 
রচনার সমাঞ্চিকাল জানা নাই। কাবাটির ঘষে প্রাচীনতম 
পুথি জানা আছে তাহার লিপিকাল সংবৎ ১৭০৪ 
(১৬৪৭খ্রা)। 

তুলসীদানের রামচরিত কাব্যের বিশিষ্ট নাম “রামচবিত- 
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তুপসীবাঈ 

মানস" অর্থাৎ বামচরিজ্ববপ মাণস সপোবর, যাহাতে 
শ্রদ্ধাশীন ভক্তদের মনোহংস যথেষ্ট বিহাব করিতে 
পারে। তাই ভুলসীদাসের কাবোর ভাগ সাতকাণ্ডে নয়, 
“সোপান'-এ। 'রামচবিতমানস? অবধী অথাৎ পৃবী হিন্দী 
ভাষায বচিত। তবে ইহাতে তদানীন্তন সাহিতোর 
প্রসিদ্ধ ভাষা ব্রজভাখার (ও পশ্চিমা হিশশীর কোনও 
কোনও আঞ্চলিক ভাষার) চিন আছে। বচনারীতি 
সাধু, অলংকাবপুষ্ট, স্চ্ছন্দ ও প্রাঞ্তল। সংস্কতবিষ্ঠায় 
কবির অধিকার যে প্রগাট ছিল তাহাব পরি৯য় সবঙ্র 
রহিয়াছে । কবিত্বের, সজদয়তার ও পাগ্ডিত্যের সহিত 
সরল বিশ্বাসের ও দঢ ভক্তির সমশ্বব তুপসীদাসেব কাবাটিকে 
অনন্য মহ ও মধাদ। দান করিয়াছে । সংস্ব৩ সাহিত্যের 
কথা ছাডিয়] দিলে ভার'তীয সাহিতোর আব কোন? গ্রন্থ 
এতকাল ধরিযা এত দেশ বাপিধা এত অধিক সখ্যক 
পাগক-শ্রোতাকে আনন্দ দা যুগপৎ সাহিতা ও 
সংগীতরসের এবং অধাম্ম অন্নইতিপ জোগান দিযা 
আসিতে পারে নাই। উত্তরাপথেব এক রুহৎ অংশকে 

"ভাবের ৪ ৩প্তির ডোরে এক কিয়া রাখিষাছে তৃপসী- 
দাসের রাম৮বিতমানস। 

তুশসীদাসের বামচরিতমানস বাংপ। ভাবা অনেকবার 
অনুধিত হইয়াছে । সংস্কৃতেও অনি ত হহণাছিল প্রেম- 
বামায়ণ' নামে। অগ্বাধক দশরথ কবিচন্দ্র গডিশাব 
লোক ছিলেন। 

তুপসীদাসের আব কিছু পচন! আছে। তাহার 
মধ্যে সবাধিক উল্লেখযোগ্য “বিষ পত্রিকা” ও দৌহাবলী। 
তুণসীদাদের কিছু কিছু দোহা বাণ্ণপা দেশে অষ্টাদশ 
শতাব্দী হহতে প্রচলিত আছে। 

দ্র ঢু 70695, 11509 ০1 11801 1:76050416, 

08100002,1920 ; ৪. ৮০. 019106101, 17070007565 0170 

17106120065 07 1৮10৫61717 17014, 09100663, 1963. 

গবুমাগ মেপ 

(১৭৮৭?-১৮১৭ শ্রী) ইন্দোবের যশোবন্ত 
রা9 হোলকার-এবর আারদরিণী উপপহ্ী। যশোবন্ত শেষ 
বয়সে উন্নাদরোগগ্রস্ত হইলে তুলমীবাঈ রাজ্য পরিচাপনা 
করিতেন । ১৮১১ শ্ীষ্টাবে যশোধগ্ঠের মুহা হইলে তাহার 
নাবালক পুত্র মলহর রাও-এর অভিভাবিকাৰপে তুলশী- 
বাঈ বাজ্য পরিচাপনা করিতে থাকেন | ই'রেজের সহিত 
গ্রাম বাধিলে দ্বিতীয় বাজীরা্ হোলকাখ-বাজের 

সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাঙ্গোর সৈন্তাধ্যক্ষগণ সাহায্য 
করিতে প্রস্তত ছিলেন, কিন্ধ অস্থির্মতি তুপমীবাঈ তাহার 

তলা 

সমর্থকদের পরামর্শে গোপনে ইংরেজের সহিত আপস রফ] 
কবিবাও চেষ্ট/ করেন। হোপকারবাহিনী ১৮১৭ খ্রীষ্টাবের 
ডিসেম্বব মাসে ইংরেজ সৈন্য কর্তক অঙকিতে আঞ্াস্ত 
হইলে ইংবেজের মহিত গে(পনে মীমাংসার খবর ফাস হইয়া 
যায এবং তুলসীবাঈ রাজোর ইংধেজবিবোধীগণ দ্বার! 
গ্রেফতার হন ও মলহর বাওকে তাহার কবল হইতে 
উদ্ধার করা হয়। ১৮১৭ ত্রীস্রার্ষের ২০ ডিসেম্বর তারিখে 
৩৯ বৎমববয়স্কা তুশসীবাঈীকে হত্যা করিয। তাহার দেহ 
শিপ্র। নদীর ছলে নিক্ষেপ করা হয়। 

চিন্তামণ বামন দাতাৰ 

লা পৃথিবীতে মোট ব্যবজণ্ত তন্থব মধো তুলা শতকরা 
৬৮ ভাগ অধিকাথ করিয়া আছে । ভারতে জন্মানো তৃপা 
গস্লিপিাম গণের টি প্রজাতির অন্ত এব তাহারা 
হইতেছে , গ,* আরবোবিয়াম এক গ কেববাসিমম 
কর্কশ, কম দৈখোব আশযুপ দেশী তুশা ১ গ. হিব্ম্থটম 
সুপ্প্ মাঝার হইতে ল্ব। দরের মাশঘুভ্ 'মামেবিকা 
এবং কঙ্োডিয়া তুলা, এব" গ খার্বাদেনসে-_ অত্যান্ত 
সুক্ম এব অন্যান্থ দীর্ঘ আাশের খনজন্ব এব মিশরীয় 
ভুলা । প্রাচীন ভারতেই প্রথম হশা চাষ করা শুঝ ভয় 
হহার হাশের জগ্ভউ | ঝখগবেদে হহার উলেখ আছে। 
মহেঞ্চোদডোতে প্রাঞ্ধ তাজা * দ্রব্যের উদ্কধ বিচারে 
অগ্রমান হয যে এশায জান্খেব গলার চাব খ্বার্টেণ গদ্যে 
বহু পূবে৭ আমাদেব দেশে প্রচশিত ছিপ। ভাব শখ $শাধ 
প্রস্তত হুমম মসলিনের লোতে ইগওবোপাষপা লঙন বাশিঙ্জা- 
পথেব সন্ধান করে|  বঙমানে গুগিবীঠে ৩৭৬ লঙ্গ হেই 
জমিতে ভুপার চাধ হয় এব উত্পাদনের পরিমাণ ১১৯ পক্ষ 
মেট্রিক টন আাশ। ভারত ছিল পৃথিবীর দ্বিতীয খুৃহৎ 
কলাউৎপাদক , দেশ বিভাগের দর্নণ উত্কষ্ট উত্পাদন 
অঞ্চপগুলি পাকিস্তানেব অন্তভুপ্চি হ ওযা যে বিপধয় দেখা 
দেয় তাহা! সত্তেও নিবিড চাষ এখং অন্যান্য উন্নয়নমুপক 
কার্ধের দ্বারা বতমানে ভারছ্েের স্থান চভথ। অবশ্ 
শতকরা ৮৭ ভাগ অঞ্চণে তুপার চাষ বুষটি€ উপর 
নিঙরশীল। 

ভাএতের কষি-অথনীতিতে ওুলার স্বান গুরুত্বপুণ। 
তুলা, পাট, আখ, চীনাবার্ধাম এবং তৈলবীজ প্রভৃতি 
অর্থকরী ফসল চাষের জমির $ অশেই ইহার চাষ হয়। 
ভারতে প্রি বৎসর উতৎপাদ্দিত তুপার মুল্য ২৫০-৩০০ 
কোটি টাকারও বেশি। কাপড়ের কল, বিভিন্ন তাতশিল্পে 
এবং লেপ, তোষক ইত্াাির জন্ত বাৎসরিক ৬** কোটি 

টাকারও অধিক মূল্যের পণ্য ভারতীয় তুলা হইতেই 
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তুলা 

উৎপন্ন হয় এবং এইসব শিল্পে মোট প্রায় ৩৩ লক্ষ পোকের 
জীবিক। নির্বাহ হইয়। থাকে । 

তুলার বীজ ছুপ্ধবতী গাভীব একটি পুষ্টকর ঘনীভূত 
খাছ্য। অণুণা শিল্পে এব" খাছ্যে বাবহারের জন্য বীজ 
হইতে তৈপ নিষ্কীশন করা হইতেছে বধ এই শিল্প ও দ্র 
প্রসার লাভ করিতেছে । ভাবতে যোট উত্পাদিত বীজের 
পবিমাণ বৎসরে প্রায় ১৮ পন্ম মেট্রিক টন। 

বিদেশে রপানি করা বাচা ওপার বাংসরিক গড মূলা 
প্রায় ১৫ কোটি টাকা এব” কাপডেব মৃশা ৫৭ কোটি 
টাকারও বেশি । 

চাবের এবং কাবিগবির বৈশিষ্ট্যে ভারতীঘ তুলা 
ব্যাপক তারতম্য হইযা থাকে, কারণ চাষের উপযোগী 
চারিটি প্রজাতির মধ্যে যে তিনটি প্রধানতঃ ভারতে চাষ 

ভুল 

করা হয--পাঞ্ানের '্ৰব পার্বত্য অঞ্চল হইতে কন্যা- 
কুমাবীর পাদদ্দেশ এবং 'াপামের অতি বুষ্টী অঞ্চল হটাত 
কচ্ছের শুখা "অঞ্চলে তাহাদের জন্মানো হয়। 

সর্দাপেক্ষা কম টৈর্ধ্যের আ্মাশেব মধ্যে বালা" জাত 
দেশী তুনার পর্যায়ে পড়ে, হার অপেক্ষা কুমিল্লার 
ধৈর্ঘ্য ার9 কম, কর্কশ এবং রঙ শাদা অথবা খাকি হইয়া 
থাকে । 

দীর্ঘ শাশেব 'মামেরিকার ভলা উত্বেজ ঈস্ট ইপ্িযা 
কোম্পানির দ্বারা অষ্টাদশ শনভান্দীর শেষে দর্সিণ ভারুনে 
প্রথম প্রচলিত হয়। ১৮৪২ থ্রীষ্ভাবের মধোই সীমাবদ্গ 
অঞ্চলে 'জজিযান আপ পাগু এব" "নিউ অলিনস" প্রকাব- 
গুলি সাফল্যের সহিত নৃঙন জনবানুতে অত্যন্ত করা হয় 
এবং তাহাদের বলা হয় ধার যার মামেরিকা তলা । পরে 

ভাল্লভে ভুল্না শ ভুলাবীজ্ঞ উৎস্পাদ্ন £ ৯৯৬৮-৬৬ শ্থা 

( শাবন সব বার কুষিবি৬ণর অগ্কাত বোশ্াসন্থি ও তুলা $মযনর আকলিক কাধা 1ব দৌল নয পাপ) 

বালাব শাম ৩11 51খব জশিব পরিমাণ 
হণ্ত [নব তেব 

অপ্ধ গরদ্েশ ১২৬৮ 

আসাম ১৭ ০ 
উত্তর প্রদেশ ৬১ ৮৮ 
ডিশ ১১ 

কেরণ ৭ ২ 
গুজবাত ১৭২৫ ন' 

জন্মু ৭ কাশ্মীর ১১ 
নিপুরা ৫*৭ 
পল্লী ০*৩ 

পর্িচেবী ০*৩ 
পশ্চিম বঙ্গ ৫০ হেরীরের কম 

পাঞ্জাব ৬৫৮ ০ 
বিহার ২*০ 
মধ্য গ্রদেশ ৮৫১২ 

মহারা্ট ২৫৩২ ও 
মহীশৃর ৯৩৭ ১ 

মাদ্রাজ ৪২২৩ 

ঝাজস্থান ২৭৮ ১ 

হিমাচল প্রদেশ ০৩ 
মোট--- ৭৮২৬ ৬ 

21 ৮ংপদ্নেৰ পবিম।ণ তুলার বা” ৬ংপ দানব পবিনাণ 

হাজার্গা, হাব মেটিক ০ন 

১০৩ ৬ ৩৭৩ 

৬৪ ৫ 

৫৫০৮ ২০ ১ 

৬১৪ ০৫ 

৬*৯ 4২ 

৮০০৯৭ ৫০৭ £ 

১৫ ০ ৫ 

৫3 ১৪ 

৩২ « ১ 

০৩ ০৭ 

«* গাটের কম ৫০ মেটিক ১নের কম 
১০৩৭ ৩ ৬৭৩ ৩ 

৪ ৫ ১৩৬ 

৩০৯৪ ৬০২ ০ 

৯৬০ * ৩৩৮৬ 

১৪৬৮ ৭০৭৮ 

৪৩৬৫১ ১৭১ 

১৬৫১ ৫৯৮ 

০ ১ ৫* মেটিক টনের কম 

৪৭০৭৯ ১৭৬৮ ৩ 

গাঞ্রাব ও হিমাচল প্রদেশে হিলাৰ ১ ১১, ৬৬ তাবিথে বাজ)গুলির পুল মানব পৃ্ব ৭ সকল বাত]ব অন্তু ক্ত অঞ্চলগু(1 চিস।ব। 
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তুলা 

ভারতে উৎপন্ন তুলার রপ্তানির হিমাব 
(ভারম সবক বব কু্ষবিঙাপ্গর হষ্টগত বে।ধ শঙ্থিত তল। উন্নয়নের 

আঞ্চলিক বার্ধীণয়ব সৌঞ্জগা প্রাপু) 

বসব তুলা উৎপাদ'নর পার্মাণ তুশাব্প। শর পবিম।ণ 

হাজার গ।ট হাজাশ পাট 

১৯৫৬ ৫৭ ৪ ৭৩৫ ২৪৯৯ 

১৯৫৭ ৫৮ ৪৭৩৯ ৩০৮ 

১৯৫৮-৫৯ ৪৬৮৬ ৪৬৩ 

১৯৫৯ ৬০ ৩৬৭৮ ২০১ 

১৯৬০ ৬১ ৫৩৯৪ ৩০৩ 

১৯৬১-৬২ ৪৫১২ ৩২৮ 

১৯৬২-৬৩ ৫৩৭৪ ৩৩৪ 

২১১৬৩ ৬৪ ৫৪৯৩ ৭৩ 

৯৬৪ ৬৫ ৫৬৬৪ ২৪৩ 

১৯৬৫-৬১ 9 ৭৩৮ ১৬৩৯ 

১৯০৩ খ্রীষ্টাকে ইপ্দোচীন হইতে তল! বপানির কালে 
কম্বেছিসাব ভপাবীজ (আমেরিকার আপন্যাণ্ড জার 

তুপা 

একটি কপ) গাঁটে মিশিয়া পপ্ডিচেরীতে পৌছায় । ইহাই 
ব৩মাণের কম্বোডিযা তুলা । বত্মাণে মোট উত্পাপনের 
শতকরা ৩১ ভাগেই আমেরিকার তুণার জাত চাষ করা হয় 
এব" ইন্ছাব মূলে ১৯২১ গ্রাষ্টান্দে অধিিত এবং অধুনালুপু 
ভাএতীষ কেন্দ্রীয় ভুলা সমিতির অবদান অপন্বীকারধ। 

তলা গ্রীন্মম গুলের ফমল। ইহ] ভারতে শুষ্ক অঞ্চলে 
চাষ করা হয়। ভারতের তলা চাষের প্রায় অর্ধেক 
অঞ্চল মহারাষ্টু, গুজণাত, মধ্য প্রদেশ, অগ্ধ প্রদেশ, মাদ্াজ 

গবং মহীশূরে সীমাবদ্ধ । ইহ] ছাডা৭ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, 
পশ্চিম-উত্তর প্রদেশ ণ্ৰ* আসামে ইহার চাষ হয। বাশলা, 

বিহার, গুড়িশায অথবা তাগতের পশ্চিম ডপকৃণে ইহা 
চাষ তেমন উল্লেখযোগা নয়। পশ্চিম বঙ্গের চনৰ এবং 
পশ্চিম অঞ্চলে কতকগুলি কোহম্বাটুর জাহ দপযোগী এবং 
অধুনা] পারশানি আমেরিক| জাতের পা হান্াবাবাদের 
মন্ই সাঙ্গন্যক্গণক বপিয়| প্রমাণিত হহয়াছে | 

গাঙ্গেষ পলি, উপস্ষী পা ভারতের কালো মাটি এব 
দক্ষিণ ভারতের শান এক প্যােবাষ্ট মাটিনে ডু 
ভাল জগ্মাম। ইহা তুহিন ণণ* জশবস] সহ করিত 

ভ্ঞাল্পন্ডে ভুলাক্কাত ত্র ভতুপাল্ন্্রে হিসান 

( জাবত সবক' পর বাণিদ্ভা মর ৭ যব বন বোশাতস্থিত ঢেবদৃগাশন কমিশনগানৰ কাঠা শয়ণ ৫ পাশ প্রাণ) 
০ সপ আপ পা শপ | পপ শত শশী 

| কাপড কলে 

থথ্মর স্ব] উত্পাদপের বন্্ উত্পাদনের 

পরিমাণ পরিমাণ 
মেট্রিক টণ লক্ষ মিটার 

১৯৫৩ ৭৫৮ ০৫%৮ ৪৮৫২৩ 

১৯৫৭ ৮০৭৪৫১ ৪৮১৯২ 

১৯৫৮ ৭৬৪ 9৪৮৮ ৪৫০৫ ২ 

১৯৫৭ ৭৮১৪৩৪ ৪৫০৩৮ 

১৯১৬৩ ৭৮৭৪৫%৯ ৪৬১৬২ 

১৯৬৩১ ৮১২২৪৯৭ ৪৭৪১৪ 

১৯৬৩২ ৮৫৯৫ ৬৩৩ ৪8৩০৩ 

১৯৬৩৩ ৮৯৫৭৪ ৪৪২২৯ 

১৯৩৪ ৯৬৩৪৮১৯ ৪ ৬৩৫৩৫ 

৬ ৬৫ ৯৩৪৯২ ৩৩৬ ৪৫৮৭৫ 

১৪৬৬ (জানুযারি ৮২৫ ৩৬৪ ৩৮৯১৩ 

নভেম্বর) 

বিকেন্দড় »শিল্পে 
৮২পাদনণ 

উত্পাধশ 
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তুলা 

পাযে না। শুষ্ক অঞ্চলে এবং পলিজ মাটিতে ইহা! সেচের 
তাঁর! চাষ করা হয়। জমি €য়ারিখ প্রধান উদ্দেশ 
মাটির আদ্রতা বজায রাখ এবং সাধারণতঃ ২-৪ বার 
লাঙ্গল অথবা বিদ] দিয়া মোটামুটি জমি তৈরারি করা। 
প্রপ্ততির চাষ দায়সারা করিয] দেওয়া হইলে অন্তর্বগ- 
কাশীন চাৰ ঘন ঘন দে যা হয়। দীর্ঘমেধাপি, দীর্ঘ আশের 
ফমল এবং বেশি জপ ধাবণক্ষম ও সেচের জমিতে বীজ 
বপন জনি কপ] হম। উত্তর ভারতে৪ দক্ষিণ ভারতের 

অপেক্ষ। শশদি বীক্ত বপন করা হয়। কুপার বীজে 
আশের দকন যন্গের খাথা বপন মহজ করার জন্য কাদা, 

গোবর অধনা টউওয়ের প্রলেপ দেওয়া হয। বীজে 
উপবে আমোনিয়াম সালা টের প্রলেপ প্রয়োগে গাছ দ্রুত 
পর্ণতা পায় এব" মপন বুদ্ধি পায় এপ বলা হয। খপনেব 
পূথে রাবে ভিজাইমা রাখিলে বীজেব অস্কুরিত হয়া সহণ 
হয়। বীজবাহত রোগ পোকার হাত হইতে উদ্ধার 
প1ণঞযানু শন্বা পীজ [পন এব শোধন করা হইয়া! থাকে । 
প্রস্গাপ সপনপঞ্ছতি অগ্মানী হেব প্রতি ৬-২২ 

কিলোগ্রাম বাজ লাগে। তুশা সাধাবশতঃ ছিটাইয। 
বোন] ঠয, বে সারিতে কোনা ঞমেই জনপ্রিধ হইয। 
৮, ছে । বর্মার 17০ প্রকার, প্রাপ্য জশ এব" মাটির 
উর] অন্তযাথী ০৩ ১৫ মিটার সারিতে ১৫৪৬ 
সেন্টিমিার দ্রবে দুরে প্রতি গঙে তিনটি করিয়া বীজ 
ণপন কর! ছয। ইহাতে পথধাপু সার দেওয়া হয় না। 
সেচের চানে কেব্শ্মাণ ৩9 ৭৮ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন 
সার শাভজনক প্রমাণিত হইযাছে। হেকুর প্রতি ২৫ 

মেক টন কম্পোস্ট বা দ্বৈধ সার প্রযোগ অঞগমোদন করা 
হয। সাধাবণত£ অন্যাগ্ত ফলপের লহি৩ পর্ধাধঞ্রমে চাষ 
কব] হইধা] খাকে। খতমানে জোযার (অথব। গম )- 

চীনাবাদাম-$পার পর্বায স্থপারিশ করা হইতেছে । একক 
চাষ শা করিয়। তলার মিশ্র চাষ ভারতের সবর্ুই জনপ্রিযি 
এব বিটিন অঞ্চলে ধান, ভুট্া, জোরাব, মাডোবা, বিমলি, 
তিল, বেডি, ডাপশন্য অথবা সবজির সহিত তুলা মিশ্র 
চাষ কবা হয় । চারার বযস তিন মপ্াহ হইগে প্রতি 

গঙে একটি কবিষ। বাখিযা বাকি গাছ উদাইথা ফেপ। হম 

অথব] অন্বত্র ফাক ভরাট করা হয়। কুল” -ট। শুর হয 
৭-১০ সপ্তাহ পরে। পরাগ নিষেকের সঙ্গে সঙ্গে সপিল 
ভাবে নীচে হইতে উপবের দিকে বীজকোষের গঠন শুরু 
হয় এবং প্রায় ৪ সপ্লাহের মধ্যে পূর্ণতা পায। বাঁজকোধ 
সম্পূর্ন পাকিগাঁ, সম্পৃশ ফাটিয়া, স্থধালোকে তুলা ফাপিয়া 
উঠিলেই তোলা উচি | উপমুক্ত ব্যবধানে ৩ অথবা ৪ 
বারে তুল তোলার কাজ শেষ করা হয়। তুলা পরিষ্কার 
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তুলা 

হের 
ফলনের তারম্য 

সকালে আবর্জনামুক্ত করিয়া ভোলা উচিত। 
প্রতি কার্পান (বীজসহ তৃুপা) 
গডে প্রায় ৩০০ ৭০০ কিশোগ্রাম হইয়া থাকে 
এবং ইহাখ মধ্যে ধবাশেপ পরিমাণ ১)৩ অশেরও৪ 
কিছু বেশি হইয়া থাকে । ছন্নত জাতের হ্পাঁয় সযত্ু 
চাষে হেক্টর প্রতি ২২৫ ৩৫ কিলোগ্রাম শ্লাশ পা €য়া 
সঙ্গব। 

বিভিন্ন জাতের তুলার বিশুদ্ধতা এব" গুণাগুণ বজায 
রাখার জন্ত কেন্ধে এবং বিভিন্ন পাছে মহন পঞরণধন 
করা হইয়াছে । কেন্দের দুইটি প্রধান আইন হইতেছে: 
১ ওল পবিবহন আইন (১৯২৩ শ্রী) এব ২ তপার 
শ্লাশ ছাডানো এবং প্রত প্রক্রিবার কাবখানার আইন 
(১৯২৫ গ্রা)। 

ভারতে তুশার উৎপাদন, ব্যবহার, ব্রপানি প্রভৃতি 
সঙ্গদ্ধে ভার সরকাবের সৌজন্তে প্রাপ্ত নানাবিধ তথ্য 
৭৩৫-৩১ পুষ্ঠার তালিকাগুলিতে গুদ হইল। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখমোগা যে াপিকাগ্ডলিতে উল্লিখিত প্রতি গা 
তপার পরিমাণ ১৮* কিলোগ্রাম । 

দ্ব 0০917701106 9010110160৩ ৫ [000৭019] 
[২০58101, 1016 %/12% 0 17012, ৮০] 1৬, বিণঘ্ 

[0০111, 19503; [10012] 0০170810000 

0010101006৩, 171110960 1৬60105 01 00607 

0%10021%01, 9010705, 19১58, 1701207) 02809] 

0096607 00707016066, 00৫401% 2) 17106 , 1166617% 

12015 07 1)0655, 13097098%, 1963 , [70101 

€)1)01] 01 4৯৮0০৪10019] [355931010, 17017000% 

০/ 48270161066, নিত 10011)1, 1966 7 7099 284 

4১170010015 01৫9101571101, 07166 90101)5, 

1%09110017 %০1170013, ৮০1 19 চ২012৩, 1966. 

মুনাণবিপসাপ গুহ 

ভুলাতন্ধব শতকরা প্রায় ৯* ভাগই সেলুণোে 
নামক কারোহাইড্রেট। সী আইনাণে সবাপেক্ষা লশ্ব। 
(৩ ৫ সেন্টিমিটার) তশ্ববিশিই্ তুপা 'ৎপন্ন হয । মিশবীয 
তুলা৭্ এ জাতীয়। আমেরিকান তুণাপ তঙ্ধ প্রা ২-৩ 
সে্টিমিচার লম্বা হয়। হৃশ্স সুতার জন্য দীর্ঘ তম্বর 
প্রয়োজন। তুশাতশ্ধ বহিষ্ত প্রাথমিক স্তর, খিতীয স্তর 
ও মধাস্থ শুন্য স্থানে বি৬ক্ত। কিক সোডা-র সংযোগে 
দ্বিতীয় স্তরটি স্ফীত হইমা শ্ন্বাস্থান পূর্ণ করে ও তস্ 
মহণ হয়। ইহাকেই মার্সেথাইজেশন 'লে। 

শশানডুষণ বল্দোপাওায় 
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তুলারদান 

ভুলাান দান দ্র 

তুষার বাধুনে সধদ1 জলীয় বাপ বর্তমান থাকে। 
উষ্ণ! হাসের সঙ্গে বাযুব জলীয বাণ্প ধাণ করিবার 
শক্তি হ্রাম পা ও জলীয় বাম্প ঘণীভভূত হইয়া বৃদ্টিকূণে 
পরত হয। শীতপ্রধান দেশে ও উচ্চ পাবত্য অঞ্চলে 
অতাধিক শৈত্যবশও: বাতুর জশায বাম্প শদ্বই ভুষাবে 
পরিণত হয় এবং তথায় বুষ্টপাতের পরিবতে তুষারপা £ 
ইইযা থাকে । 

এই হাশকা তুখার কণা স্থম্্াকাখে ভূমিতে পড়িয়া 
পেজ। তুলার মত সঞ্চিত হইতে থাকে। উঞ্ণতা বেশি 
হইলে সঞ্চিত ঠমা গলিষা যায। এ তুষার গলা জলে 
ভূপৃ্ঠেব যথেষ্ট পবিবওন হয়। জপ হুপারে পাঁরণত হুইপে 
আযঙনে বুদ্ধি পায়। সেই কারণে কোনও শিলার 
ফাটপে বা ভূষিখাঠে সঞিত জল অধিক শীতে তুষারে 
পরিণত হইলে আঘতনে বৃদ্ধি পাহরা পাশ্ববর্তী শিলাপমূহ 
ভাডিষ। ফেপে। কুষাবের ষ্কোণধুক্ত ভষার ম্ষটিক নিজ 
হইতে বা কোন৭ ভিৰিকে অবলম্বন করিখা মেঘহীশ 
আকাশে ৪ গঠি৩ হইতে পারে। ভামমান তুষার ম্্টিকের 
আক্কৃতিগত পার্থক্য হইন্ডে উহা কিরূপ ধরনের আবহা €যায 
গঠিত হইযাছে তাহাব নিদেশ পাওয়া যায়। 

দ্বু (10101 1071106921072, 7 1110 091800101/ ৫0 

(0০117/216, 1,01701), 1954. 

লীনা চ্াপাথাশয 

তুষারযুগ একটি ভূহাত্বিক সময। বহ কোটি বংসর 
পূবে তুমাবপ্প ও হিনবাহ পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ গুলির 
অনেকাংশ মাবৃভ কবিমা গাখিযাছিপ। ভুষারস্প কোনও 
কোন স্ানে সমুদছোপকুশ পরধন্থ বিশ্বৃত হইযাছিল। 
টিপাইট নামক হিমবাহ অবঙ্গেপেণ পরীক্ষা-নিণীক্ষা ছারা 
প্রিক্যাপিয়ান, কার্বনিকেরাস প্রশ্থতি বিভিন্ন ভূ তাত্বিক 
যুগে ভষারমুগের 'ভিতের সন্ধাণ পাণ্যাগিযাছে | তন্মধ্যে 
প্রাইপ্টোপিন যুগে মবশেষ ভুষারঘুগের মস্তি প্রমাণিত 
হইযাছে। এই সমযে উল্লর আমেরিকা, ইদরোপ ও 
এশিয়। মহাদেশের অপ্রিকাংশ স্থান এ$ধার দ্বারা আবৃত 
ছিল। ব*মানে 'মালাঙ্ব।, গ্রীণপাণ্ড ও আযান্টার্ক টিকার 
তুষার আচ্ছাদন এ ভুষারতপেব অ*্শবিশ্ধ। দক্ষিণ 
গোলার্ধে স্বনহাগ কম থাকায় তুষার রাশির ব্যাপ্তি 
কম ছিল। 

তুধারফুগব কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নানা অনুমান 
করেন, যেমন পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা , পৃথিবীর 

তৃণভূমি 

কক্ষতলের সহিত মেক্বেখার সর্বদ|! ৬৬২৯ কোণ কিয়] 
অবস্থান, সৌরকলঙ্করনিত সৌরতাপের পরিবর্তন, 
পৃথিবীর আব ঠন গঠির ফশে অক্ষবরেখার স্থিঠিব পরিকর্তন 
( অবন চলন ) প্রত্ৃতি প্লাইস্টোমিন যুগে প্রায় দশ লক্ষ 
ংসরে অন্ততঃ পক্ষে চাএবাব তুষারন্তুপের সম্প্রসারণ 
ও পশ্চাপপারণ খটিবাছিল। 

ভুধারস্থূপ বিগপি৩ হওয়ার পর পৃথিবীবাপী জপ ও 
স্থলেব উচ্ হার এক উলেখখে।গয পরিধঙ$ন ঘটে । ভার- 
সামা ( আইসোস্টযাশি ) পক্ষার জগ্ঠ সছ্যঃ ঠধারমুক্ 
স্থাণগুলিতে তুঁসধাপন শুর হইখা যায়। মহামাগরের 
আকৃতির পরিণওন ঘটে, তটবেখার পারবওশ হয, কঠিত 
শিপাস্তূুপ নদাপথের গতি বদশাষ। ভূ পৃষ্ঠের শিপাক্ষয়েন 
জগ্তহ উত্তুর মামোরক) প্রভৃতি স্থানে বত ইদের হাটি হয। 

বশমানে ণই ফ্বা চল পহখা বল গবেষণা চলিতেছে । 

দ্র এ 0১001111101, 0117140010969, 1,)074011, 

193 , 171৩0৩01010 15 2৩015 194160 0৮617245 

[,)1001), 1958 , 2 ]:101010100, 19187017165 01 

175)51০01 01202 01)1,, 14,100, 1902 

বাণ বত 

তৃণভুমি মে 'সপের প্রাহীতক উদ্ভিদ ৬৭ তাহাই 
তৃণহমি শামে পাচিঠ। এসব অঞ্নে বু্িপাত 
সাধারণ 5১২৫৭ ৬৭ মাপশিখিটারেব (১০-১২ হবি) অধিক 
হযনা। 

মতি অল্প ৪ শনিখমি৩ বৃষ্টি অথব। অঠ্যবিক পুষ্ট 
দুই ই ঠণেব পক্ষে প্রতিকূন। সেইজগ্ পুখিবীর তৃণস্ুমি 
অঞ্চলগ্রল উদ আদ্র জপবায অঞ্চল ৪ শচ্ক জলনাখু 
অধলেব মধ্াবতা অ শে দেখা যাম। 

পৃথিবীর তৃণভূমি ঘঞ্চপপ্তাপকে সাধারণ 5: ফ্ও, 
নতশীনোষ। ৪ পাবভা-- এই ঠিন ভাগে ভাগ করা 
মায। প্রত্যেকটি আগের আঞ্চলিক বৈশিষ্টা জলবাুর 
দ্বালা শিষপ্বিত। 

উদ অঞ্চলের ভ্ণভূমি বা সাভান! অঞ্চপ শিবক্ষীয় 
বনহ্ুমির উত্তর বা দক্ষিণ সীমা হইতে ১৫০/৩০০ উত্তণ 
বা দক্ষিণে মঞ্চ অঞ্চল পধন্ত বিস্তৃত । এখানে গ্রীঙ্ে 
বৃষ্টি হয় ও শীতকাপে বৃটটি হয না। শীত ও গ্রীম্মের 
উষ্ণতার প্রভেদ কম দেখ] খাম্স। এখানে তৃণজা তীয় 
উদ্ভিদ জন্মায়। তৃণগুলি ৩1৪ মিটার (৮1১০ ফুট) দীর্ঘ 
ও বেশ পুরু হইয়া থাকে । শিরক্ষীয় বনভূমি নিকট 
তৃণভূমির মধ্যে কিছু বুক্ষও দেখা যায । মধ্য ভাগে প্রকৃত 
তৃণভূমি অঞ্চল। মরুর দিকে তৃণভূমির তৃণাচ্ছাদন কমিয়া 
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তৃণভূমি 

যায়। উষ্ণ অঞ্চপের এই তণভুমিকে আদ্রিকার উত্তর- 
পরে সাভানা, দক্ষিণ আমেবিকাব গিয়ানা ও ভেনেজুযেল। 
অঞ্চপে লানো৷ এব ব্রাজিলে কামপো বলে। অগ্্রেপিয়ার 
উত্ধবে ও মধোর কিছু অশে এবং ভারতের দাঙ্গিণাতোর 
কোনও কোনও অঞ্চলে এইরূপ তৃণভূমির সীমিত অঞ্চল 
আছে। 

নাতিণীতোষ্ অঞ্চলে মহাদেশের মধা ভাগে মহাদেশীয় 
৯পম জপবাধুর জগ্ঠ পৃথিবীর মধো সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তৃণভূমি 
অঞ্চপের হ্টি হইয়াছে । এখানে শত ৪ গ্রী্খ আত 
প্রথর, বসন্ত ৭ গ্রীক্মের প্রথমেই অল্প বৃষ্টি হয়। শীঙকাণে 
তুষারপাত হইযা থাকে । এই অঞ্চলে কোনও কোনও 
স্বানে ওষধি ৪ কর্শজাতীয উদ্ছধিও দেখা যায়। এই 
তৃণভূমি অঞ্চল স্থ(শবিশেষে ভিন্ন তিন নামে পরিচি 5। 
উত্তব আমেরিকার মধো ক্যানাডা হহতে ম্িসিগিপি 
পর্পপ্ত বিশ্তুত তৃণছূমিকে পেবি বলে। ইডরেশিষায 
হউক্রেন হইতে কম্পাগন পর্ধন্ত পাশিযার বিখ)াত $৬- 
মৃত্তিকা অঞ্চল, হাঙেরি, পমানিযা, সাইবেগিবা-ইহাকে 

স্তেপ বন। হয়। ইহ] দশিণ আমেপ্রিকাষ প্যাম্পা, দক্ষিণ 
আগ্রিকাথ তেল্ড ও মগ্রেশিযায ডাউন নামে পরিচিত। 

উস» পাবশ্য '্সঞ্চলে এক্ষপীমার ঠিক উপরে কণভমি 
অঞ্চল দথাযাণ। গ্রীম্মের পাবস্ছে ভুবার গশা জণে ভূমি 
সির্িৎত থাকে | উফ্ণতা বেশি না খাকায বাদ্পীভপন কম 
হয। অক্ষাশ ৭ উচ্চতাব উপর ণহ তৃশহূমি অঞ্চপেব 
অধন্থ।ণ নিক কবে। 

তৃণ*মি অঞ্চলে হরিণ, জিরাদ, খরগোশ প্রক্তি 
বধ প্রকার ভুণোজী প্রাণী ৪ তাহাদের ৬খণকারী 
ঠিন্খজন্ব9 দেখা যায়। 

পল্টপাননহ এখানকার অধিবাসীদের প্রধান উপ 
জীবিক।। ইহাব ধনে এখানে দুধ, মাস চামণা, পশম 
প্রভৃতির বাধসাব ও তৎ্সপশপ্ত নানাবিধ শিল্পগুণি 
যথেইঈ উন্নত। বতমানে বু স্থানে কৃশ্িকাখ করা হয়। 
প্রেবি ও ম্ফেপু 'অঞ্চলেব কয়েকটি স্থাণে এত বেশি 
শস্য উত্পাধন কণা হয় যে উহাদের 'শম্তা তাদাব” বল। 

হয়। মঞ্চ অঞ্চলের শিকটবওা অধিবাশীগণ এশযার 
মধ্যবতা অঞ্চশের কিবঘিজ, প্রেরি অঞ্চলেব বেড- 
ইণ্ডিয়ান প্রতৃতি অঞ্চলের অধিবাশীগণ এখনও যাযাবর । 
যুগ যুগ ধরিয়া নিয়ভ্মির পশুপাশকগণ পাবত্য 
অঞ্চলের খতু অন্রমারে চাবণভমির খোজে উপরে 
আসে ও শীহকালে নামিয়া যায়। হিমালয, আল্পস, 
টিষেন্শান প্রভৃতি পাবন্য অঞ্চণে এইকপ বহু জাতি দেখা 
যায়। 

তেগ বাহার 

দ্র টি, ).1500011100১৩, [26101001650 719০০] 
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চ২1021, 7015 71551081 5/011৫, [.0170019, 1902. 

সেবঠী মিত্র 

ভূষ্কা! দেহে জপাঙাবজনি5 অনুভূতি । প্রতি মুহতে 
শবীণ হইতে মল, মূ) ঘর্ম, বিবিধ শরিত ধস দ নিঃশ্বাসের 
সহিত কিছু জল বাহির হ্যা যায়। উপযুক্ত পরিমাণে 
জল পান করিয়া দেহে জলের এই ন্মতাব পবণ না 

করিশে রক্ত ও অন্যান্য রসেবু অভিন্পবণ প্র ( অসমোটিক 
প্রেসার) বধিশ হঘ, ফলে কোষেব ভিতপ হইতে 'অধিক 
পরিমাণে জল বাহির হইয়া মাসে । এজন্য এ কোমগ্রলিতে 
যে উদ্দীপনার হ্যগি হয, তৃষ্ণা তাহার পরোক্ষ ঘল। 
কোবগুলিতে প্রযোন্ণমত জলের অমঙাব হইতে - 

কণ্ঠ তাহারই বিশদ-সকেত। পিপাপা £ প্রাণী পালা 
9 শ্রেশ্াগ্রশ্িগুপির ক্ষরণ কমিযা মুখ ও গনা শুকাইয়।] 
যায। এই প্েশকর্ অবস্থাই জন পান করিয়া পিপাসা- 
নিথানুর প্রেরণ! দেয়। 

ক্ষধাব ভ্যাখ তৃষধণাও একটি নাভবেন্ছের লিযন্ত্শাধীন। 
এই তুমশকেন্দুটি মন্তিক্ষের হাহপোথযালাখাস-এ অবস্থিত 
শুধাকেশ্রের অতি নিকট অথবা উহাতে সহি৩ মিশ্িা 
থাকার জন্য ভুষণকেন্সের পৃথক সন্কা শিণ্য কব সঙ্থৰ 
হয় নাই। দেখা গিয়াছে, হাইপোখ।ালামাসের এক অংশ 
শিকপ হইলে প্রাণী জলাভাবে শখাইঘা গে,ন9 জল পাশ 
কবি.৩ চায় না, আবার মন্ত এক অংশ চদ্দীপিত হইপে 
প্রা ভুযোজানর অতিরিক্ত জপ পান করিতে থাকে। 
পাকস্শীর পূর্ণ ভাবোধ ৪ পিপাসাকে কিছু পরিমাণে প্রশমিত 
নরিতে পারে। 

গখম পবিক+* দেন 

তেগ বাহাদুর শিখ সম্প্রদায়ের নবম গু। ৮৩গ বাহাদুর 
৪4 হতবগোবিশের দ্বিশীষ বা কনিঙ্ পু ছিলেন। 
১৬২২ খ্রীষ্টাবে ঠাঙাব জন্ম হব। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাফধে অগ্টুম 

গুরু হইরকিশানের মুরাব পণ বাধলার ১৯২ এন সোধি 
গুণত্ের দাবি করেন। হেগ বাহার মাখমচাদের 
সাহাযো গুক হন। তিশি গুরু হইবার পব আনন্দপুবে 
একটি নগরী স্থাপন করেন। ইহাব পরু নারাঙ্গের মতে 
গুরুর কাধাবলী উরঞ্জেবের পছন্দ শা হ€যাখ তিনি 
তাহাকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠান ও মেখা.ন জযপুরের 
রাজার সহায়তায় তিনি মুক্তি পান। |কম্ক মেবপিষের 

মতে তিনি তীর্থ ও প্রচারে বহির্গত হইয়া পাটনায় 
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তেজপাতা! 

আমিপে তথায় জয়পুরের রাজা রামপি* তাহাকে তাহার 
আলাম অভিযানে অন্থগমন করিতে অনুরোধ কবেন, 
ইহাতে গুরু সম্মত হন। আধামে অবস্থানকাণে পাটনায় 
১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গু গোবিন্দ সিহের জন্ম হয়। আসাম- 
যুদ্ধে নিষ্পত্তির পর গ্ত% পুনরায় পাটনাষ প্রত্যাওন 
করেন ও তথায় কয়েক বত্নব বাম করেন। ইহার পর 
তিনি একাকী আনন্দপুধে প্রত্যাগমণ করেন ও শতগ্রুতীরে 
মাঘোধাশ বণিঞ একটি গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় 
বাম করেন। ইহার পরে ক্যানিংহাম ও পতিফের মতে 
তেগ বাহাদুর জনৈক গোডা মুমপমান আদম হাফিজেব 
সহিত যোগ দিষা হানি ও শতদ্রর মধ্য ভাগে 
লুটতপাঞ্জ করায় মোগপবাজেপ্ন বিরাগভাজন হুইথা ধৃত 
হন ও সম্রাটের সমীপে নীত হন। কিন্তু মেকণিথে 
মতে গুরু শান্ত ও স্্যত জীবন যাপন করিতে 
ছিশেন , শুধু কাশ্শীরী পণ্ডিতগণকে জোর করিয়া 
ধর্মাপ্তর গ্রহণ করানোর প্রতিবাধ করাষ তিনি ধৃত 
হন। দিলীতে গমনের পুরে তিনি তাহার পুন গোবিন্দ 
সিংহকে পরবতী গুপ্ক মনোনীত করেন। নাবাঙ্গেব 
মতে গ্ুঞ%র আত্মীয় রাম বায় ও ধীর্মশ খোগনরাজ 
সভাষ প্রিক্পপাত্র ছিপেন ৪ তাহাদের চক্রান্তে গুরু 
তেগ বাহাদুর ধৃত ও নিহত হন। দিশীতে নীত 
হইবার পপ উরঙ্ষজেব গুঞ্চকে হয় মুসলমান খর্ম গ্রহণ 
কবিতে নব কোণ অলৌকিক প্রিযাকশাপ দেখাইতে 
বলেন। প্র% ক্ছিই না করায় ৪ দুচভাবে খুসশমান খর্ম- 
গ্রহণে অস্বীকার কবায দাঞ্চণ দেহিক অর সহা 
করিযা অবশেষে মুড বরণ কবেন। শিখগুক হেগ বাহাদুরের 
আন্মোত্সর্গ হিন্বর্দিগকে, বিশে করিয়া শিখপিগকে 
প্রতিবোধগ্রহণে কৃতপ' কল্প কবে ও দশম ক গোবিন্বের 
পক্ষে শিখদিগকে সম্পাঙাবে সামরিক জাতিতে পবিণত 
করা লহজপাধ্য কবে। 
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তেজস্ত্য়তা 

তেজস্কিয়তা ১৮৯৬ শ্রীষ্টান্দে অধ্যাপক বেকেরেল্ 
(3৩০9০1৩] ) সর্বপ্রথম তেজস্কিয পদার্থের আবিষ্কার 
করেন। এক্ন-রশ্বির আবিষ্কারের ন্যায় বেকেবেলের 
তজক্রিষঘতা আবিষ্কাণও এক আকন্মিক ব্যাপার । 
অধ্যাপক বেকেঞেল্ ইউবেনিগাম ধাতুজাত এক খনিজ 
পদার্থ একটি স্থগ্রাহী ফোঢোগ্রাধিক প্লেটের খুব নিকটে 
রাখিয়াছিপেন। কিছুক্ষণ পরে তিশি লক্ষা করেন যে এ 
প্লেটে ক বর্ণের রেখাপাত হইয়াছে । অনেক পরীক্ষার 
পর তিনি প্রমাণ করেন যে ইউবেনিযাম ধাতুজাত অনেক 
পদ হইতেই তেজোরশ্মি মাপনা হইতেই খাহিএ হুইযা 
আসে- যাহার ফণে ফোটোগ্রাণিক প্লেচে কালো দাগ 

পড়ে। এহ রশ্মি পাখকরণ হইয়াহিশ- বেকেপেল্ 
এশ্ি, আব যেশব পদারখ হহঠে এহ রশি ম্বতঃই নিগত 
হয়) তাহাদেরহই জন্য পদার্থ নামে মভিহিত করা 
হথ। 

বেকেবেলেৰ আবিষ্ধারের কি পরে অধ্যাপক পিবের 
কুরি ৪ মাদাম কুবি পিচ ব্রেড হই" আব একট 
তেজক্রিয পদধার্গেব আবিদ্ধার কবেশ - তাহার শাম 
পেণ্যা হয পোশোনিয়াশ। হাব কামক পঙ্সর পন্ব 
কুগি দম্পর্তি আণও৪ একটি প্রইত শগ্গিশাশী ন্জস্কিগ্ 
পদাথর আবিদ্ধার কধেশ - হহারইঈ পশ বেডিনাম। 
৩০ টন শিচ ব্রেণ হত নানা পাসাষনিক গ্রশ্ায 
মাহ ২ খিশিগ্রাম বেঙিখাম শাহাব! পুণ€ করিতে 
পাবিযাঙ্িলন। খেডিযামে আবির্চাবর পর হহক্ে 

তেনর্ষি (তা সন্ধে গপেণণা আরম্ভ হয় বণ য।৮০5 
পাবে। এই সনযে এক এাক অনেকগুটি ০ ঠজাক্কএ 
পদার্ধের আশিক্ষার হথখ) যখা আইওনিয়ম, বেডিও 
থোখিযাম, মেসো গোগ্যাম হতাদি। 

অধ্যাপক বাণাবকেোর পবীর্খ! কিবা পিগ্াপ্ত কেন 
যে, ত5জস্কিষ পদার্থ হতে যে ০জোবশ্যি মাপনা হহঠেই 
নিগত হয়, তাহাতে আল্ (6) ৪ বিটা (3) পামে ছুই 
পকমের বিছাৎ কণা দেখা যায়। আবৃণা কণাগুলি 
ধণ বিছ্যৎসম্পন্ন শার বিটা-কণাগুশি খণ বিছ্যুৎসম্পঙ্গ 
বেগবান ইলেকট্রন ব্যঠহীত আর কিছুই নয়। ভিলার্ড 
(৬1111) অনতিকাল পরেই দেখাইয়াছিলেন যে, এই 
ছুই রকম বিদাত কণ। ছাড়া৪ তেজক্িয় পদার্য হইতে 
স্বতঃ উত্সারিত তেজোরশির মধো একপ্রকার শক্তিমান 
অনি হুন্ব বিদ্যুৎ" তরঙ্গ বর্তমান থাকে । ইহাকেই গামা- 
রশ্মি বলা হয়। গামা রশি বিছ্াৎ কণা নয়, বিছাৎ-তরঙ্গ | 
আপোর বেগে মতি ক্ষুদ্র তবঙ্গ-দৈর্ঘোর এই বিছ্বাৎ্-বিক্ষেপ 
চারি পিকে সঞ্চারিত ইয়। এ কথাও শীপ্রই প্রমাণিত 



তেজর্কিয়ত। 

হয় যে, হিলিয়াম পরমাণুর কেন্্রকই (নিউক্লিযাস) 
হইতেছে আল্ফা-কণ]। 

আপ্কা, বিটা! ও গাম] বশির পধার্থ ভেদ কবিবার 
'অডভুহ ক্ষমতা আছে। এই অন্প্রবেশনশীলত| আল্ফা- 
কণা অপেক্ষারুত কম। ১ মিলিমিটার পুরু আযালুমিণিষাম 
ধাতুর পাত আল্দাঁকণার গতিরোধ সহজেই করিতে 
পারে। বিটা বশ্মির অন্তপ্রবেশনশীল 2 আলফা কণার 
শগগুণ বলা যাইতে পারে। গামা-তরঙ্গ প্রায় ৩০ ৫০ 
সের্টিমিটাৰ পু* লোহা ভেদে কবিখা যাইতে পারে। 
আলফা বিটা ও গামা, এই তিন রকমেব রশ্িই বাষু কিব। 
কোনও গঠাসের ডি৩র ধনাম্মক ও খণাম্মক “'আষন" এব 
স্যট্টিকবে। ইহাকেই বলা হয় আয়নন প্রঞ্চিষা (আযো- 
নাই জ্ৰণন )-- শাহাব ফণপে বা বা কোন৭ গ্যাসের 
প্ণুগ্ুলিব ভি হর যে পরমাণু থাকে, তাহা হইতে ইলেকইন 
বিচ্ছিন্ন হইযা যায়। পরমাণু হইত ইলেকট্রন এইশাবে 
বিচ্ছিন্ন হইনে শিং প্রবাের স্থযোগ হয়। ্েজঙ্ফিয়তাৰ 
প্রঙাবে মেম্গগর বাত খা অন্ত কোণ গ্যামে তডিং- 

পরিবাহ ৩] শাক্ধত হয । 
০*পক্থিঘ মৌপিক পদার্থ যে দতঃই হপান্তরিত হইতে 

হত ধমশঃ ভারী ওজন হইতে অপেক্ষাকৃত কম ভাবী 
মৌপে পবিণঠ হয এব” এই বপান্তরেব সঙ্গে সঙ্গে যে 
আপ্।| কণা, বিটা-কণা এব গামা পশ্মি শিগগত হয়, 
“হ] বাদারফোডের সময় হইতেই জানা ছিপ । তেজক্ষিব 
মৌলের স্বতোনঈপান্তরকে মোটামুটিভাবে তিনটি সিরিজ বা 
শ্রেণাঠে এাগ করা ঠইখ|ছে যথ1 ১. ইটরেশিযাম রেডিথাম 

শ্রেণে ২. খোরিযাম শ্রেণা ও ৩ আযাকৃটিণিধাম শরেণী। 
প্রতত্াক শ্রণীতেই তোজালশ্মির ম্ব৩:-উত্লাধণের সঙ্গে 

সে পদাথের কপান্থব আপনা-আপশি হইতে থাকে এবং 
ঘত্োেক শ্রোত্ই শেষ পদার্থ দেখা যাখ-_ সীসা। সীসায় 
রূপান্তরিত হইবাব পর হহতেই তেজক্কিয়তার অবসান হয়। 

হেজাবশ্নি শিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তেজগ্রিয় মৌলের 
স্বভোবপান্তরু সম্পর্কে যে বিধি নিযম দেখা যায, পরমাণুর 
গঠনওত্ব হইতে তাহা সহজেই বোঝা যায় । 

সচবাচর যে হিপিয়াষের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাহ"? 
কেন্দ্রকে প্রোটন-সংখা! ২ এবং নিউট্রন সংখা ২ কাজেই 
ইহাব তর-সংখ্যা ৪1 পুবেই বলা হইযাছে এ+ [ঠিশিয়াম- 
পরমাণুত্র কেন্দ্রকই হইতেছে আল্া কণা। স্থতবাং 
কোনও পরমাণুর কেন্্রক হইতে আল্ফাকণা বাহির 
হইয়া গেলে, কেন্ত্রকের ভর স"খা। ৪ কমিযা যাইবে এবং 
কেন্দ্রকের প্রোটন-সংখ্যাও ২ কমিয়া যাইবে । ধরা যাক, 
কোনও মৌলের পাঞ্নাণবিক-সংখ্যা 2 এবং তাহার ভর- 

৭8১ 

তেজক্রিয়তা 

মংখ্যা &,১ তাহ হইলে আল্ফা-কণা পরমাণুর কেন্দ্রক 
হহতে বাহির হইয়া গেপে মৌণের রূপাশ্থর নিম্পিখিত 
নিয়মে সাধিত হইবে, যথা. 

১77 -৮7-2 

4 ৯4৯74 

বেছিয়ামের দৃষ্টান্ত পইলে পারমাণবিক স খ্যা হইবে 2-788 
এব” ভর সখ্যা হইবে ঠেল5226 ১ শুরা” পেভিয়াম 

পরমাণুর কেন্দ্রক হইতে আল্কা-কণ] নিশ৩ হইপে পেডিযাম 
একটি নূন মৌলে পরিবিত হইবে-__ যাহার পারমাণবিক- 
স"খা। 27865 এবং ভর-সণখাযা &- 2221 কাজেই দেখা 

যায যে, পর্যারসারণীতে এই নূতন মৌপটি দুছ ধাপ গিছাইয়। 
যাইবে । এই নৃতন মৌলটির নাম-_ রেডন (:4497)। 
ইহা একটি তেজস্কিয় গযাপ। এখন দেখা যাক, পরমাণুর 
কেন্ক হইতে বিট-কশ। বাহির হইযা গেলে পরমাণুর 
কপান্তর কিভাবে হয়। বিঢাকণ। খণ বিদ্যাৎসম্পন্ন 
ইলেকট্রন । শ্ুতরাং কেন্দ্রক হইতে বিটা কণা নির্গত হইলে 
কেশ্রকের প্রোটন-সখ্যা ১ বাড়িয়া যাইবে এবং পরমাণুর 
রূপান্তর শিম্নলিখিত নিয়মে সম্পন্ন হইবে) যথা 

২,2-৯2+1 

এ ক্ষেত্রেৎ নুতন পরমাণুর স্ব্টি হইবে যাহার পার- 
মাশবিক-সংখ্যা হইবে ১ বেশি । প্রোটনের ভলনায় 
বিটা কণার তর নাহ বলিলেই হর, সেজন্য নৃঙ পরমাণুটির 
ভর সংখ্যা প্রায় একই থাকিবে। ক্ুুভবা" কেন্দক হইতে 
বিটা কণা বিকার্ণ হইপে যে নূতন মৌলটি পা ওযা যাহবে, 
তাহ] পধাখসারণীতে এক ধাপ মাগাইয। যাইবে সন্দেহে 
নাই। তেজোরশ্মিবিকিরশের ফলে যে নুন যৌলের 
স্থ্ী হম, পযাযসারণীতে তাহার হ্কাণ পারবঙনের পিয়ম- 
গুপি | ডিস্প্লেসষেন্ট শজ ) উনিখিত ছুহটি হথত্র হইতে 

পাগ্বা যাষ। ফাজান (91777) ও সডি (9909) 
এই লু গুহটি গ্রবহন করিযাছিলেন। 

তেজপ্রিয মৌলের মাযুধাশ, তেংজাবশ্ি 
নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্কে তেজঞ্কিষ মৌলেব পরমাণু ভাঙিযা 
এাডিয়া পর-পপ যে-সব ণৃঙন মৌলের স্থটি হয, তাহাদের 
কোন" কোনওটির আবু্বান কয়েক ০সকেণ্ড, কোনও 
কোনটির কযষেক মিনিট বা ঘটা, আবার কোনও 
কোন ওটির হাজার বংলরেরও বেশি । তেজস্কিয় মৌলের 
বিঘটন-ক্রিষা ( ডিস্ইন্টিগ্রেশন ) যত দ্রুত হয়, ত৩ শীদ্রই 
তেজস্কিষধ মৌলের পবমাণুগ্ুশি ভাঙিয়া ভাতিযা নিঃশ্ষে 
হইয়া যা। তেজস্কিয় মৌশের পরহখুওলি বপান্তবিত 
হইতে হইতে যে সময়ে তেজক্রিয়তাব পরিমাণ অর্ধেক 



তেজস্তিয়তা 

হইয়। যায়, সেই সময়কেই বপ৷ হয় পরমাণু অর্ধআঘুষ্কান 
(হাফ লাইফ )। উদাহণস্বরূপ কয়েকটি তেজজ্জিয় মৌলের 
অর্ধ-আযু্চাল নিষ়ে দেওয়া গেল : 

ধাতু সময় 

বেডিয়াম ১৬২০ বৎস 
পোশোনিয়াম ১৩৬ দিন 
আক্টিনিয়াম সি ২ মিনিট 
আযাকৃটিনিয়াম ইমাণ্সন ইত্যাদি. ৪ সেকেও্ 

স্বাভাবিক তেজক্কিযায় বাহিেব কোশও উত্তেজনা 
প্রয়োজন হয় না। ম্বাভাবিক ঠেঙঞ্রিব মৌপগ্ুলি ওজনে 
খুব ভারী , খুব বেশি স"খ্যায় প্রোটন ও নিউট্রন কেন্দ্রকে 
ঠাসাঠাসিভাবে থাকিলে 'অসাম্য-অবস্থার সম্ভাবনাই খুব 
বেশি_ যার ফপে কেন্দ্রক হইতে তেজোবশ্রিকপে প্রাথমিক 
কণাগুপি বাহির হইয়। আসা ম্বাঙাবিক। এখানে বলা 
আবগ্তক যে আমখা এখন জানি, বিটা কণার শিজন্ব 
অস্থিত্ব পরমাণুর কেনুকে বতমান শাই। এ কথাও 
প্রমাণিত হইয়াছে যে তেজস্ক্রিয় পরমাণুব কেন্ছুকে নিউট্রন 
নিয়তই প্রোটনে পপান্তরিত হইতেছে এবং এহ প্রক্রিয়ার 
ফলে ইলেকট্রণ বা বিটা-কণার হি হইতেছে । বাহির 
হইতে গশ্শীপ প্রারমিক কণার আঘাতে অপেক্ষার 
অল্প ভর-স্খ্যাৰ মৌপ হইতে৭ যে তেজক্রিঞ পর্দা 
কৃত্রিমভাবে কষ্ট করা যায তাহা ১৯৩৩ ত্রীই্টাঝে স৭ প্রথম 

দেখাইয়াছিলেন -মাধাম কুবির কন্তা ইরিন্ জেোশি৪- 
কুধি ও জামাতা ফেডাবিক ভজ্াণিও। পদার্থের গঠণতবের, 
পরীক্ষামূলক অন্চসন্ধাণ করিতে গিয়া ইহাবা পক্ষা করিয়া- 
ছিলেন যে পোলোনিয়াম হতে শির্গত আল্ফা-কণা দিয়া 
যদি আলুমিশিগাম পরমাণুকে ধান] দেওয়া যায় ভবে 
ধারার কলে ম্যাল্খিশিয়ামের কিছু স খ্যক কেক হইতে 
পিউদ্রন শির্গত হর এবং আআলুমিশিয়াম কেন্দুকগুপি এক 
নূন তেজক্ছিয় মৌশে রূপান্তরিত হয়। এই নৃহণ মৌলের 
পাম তেজক্রিম দসফধাস (রেডিও ফসফরাস )। ইহার 
পারমাণবিক সখা! ১৫ এবং ভর-সংখ্য| ৩০ । তেজগ্রিয় 
ফনকবান ক্ষণস্থাণী-_ অন্ন সময়ের মধোই এটি পজিই্রন 
বিকীর্ণ করিয়। স্থায়ী সিশিকন পরমাণুতে পরিণত হয়। 

যে প্রক্রিয়ায় রেটিও-কসফরাসের হি হয়, প্রচলিত 
সংকেত অনুসারে তাহ] নিমশিখিতভাবে প্রকাশ করা হয় : 
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আর যেভাবে রেডিও ফসফরাস পঞ্জিউ্রন বিকীর্ণ 
করিয়া পরে সিণিকন পরমাণুতে পরিণত হয় তাহ! নিম্ন- 
লিখিত ভাবে পেখা হয় £ 
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( রেডিও ফ্সধ্রাম-৯সিশিকন+পজিট্রন ) 

০৬জন্রিয় ফসফপাম আবিষ্কারের পর বছু কৃত্রিম 
তেজক্ষিয় মৌপ প্রত্তত করা সঙ্গব হুইয়াছে। ওয়াল্টন, 
কক্রফ্ট, পবেশস এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী শিজেদের 
উদ্ভাধ5 যঞ্কের সাহাযো, প্রোটন, আল্ফা কণা ব। 
ডয়টেরনকে ত্ববান্থিও করিয়। ইহাদের চশ-শক্তি প্রত্ৃতভাবে 
বধিত কবিয়াছিশেন। এইপব প্রচণ্ড গঠিশাশ প্রাথমিক 
কণ। গিয়া অপেক্ষাকত মনন ভব-সংখযার বিতিন্ন মৌলিক 
পর্দার্থকে যখন আঘা এ কর। সম্ভব হঠল, "*খন এই 'মাঘাতের 
ফলে নৃওন নতন তেজক্ষিয় পদাথের হু হইতে দেখা 
গেশ। এঠঙাবে উৎপন্ন কয়েকটি কৃবিম ৫৫জাক্র 
পদার্ধেধ উল্লেখ করা যাইঠে পাবে । গাহি সম্পন্ন প্রোটন 
স্থারা কাবন-পররমাগুকে আঘাত করিপে ঠজর্িয় 
নাইট্রোমেনের উদ্ণণ হম এব, অরক্ষণ পখেই এহ তেজপ্রিয় 

নাট্রেজেন পঙ্জিটন বিকীর্ণ করিয়া কারনেব একটি স্থারা 
আহলোটোপে পরপ্রিন ন হয়| আবাঙ্গ দেখা খায়, বোরনকে 

বেগবান ৬খটেএণ পিএ আখাত কবিশে তেজক্রিম কাবন 

পাওয়া যায়। অপ্লক্ষণ পবেহ এছ তেঙদক্রিগ কাবন 

পাঞজট্ুন বিকীর্ণ করিস বোরনেব এক স্বাধী আহমোটোপে 
পমবসিত হয়। এই প্রসঙ্গে তেজক্কিব সোডিয়াম বিশেধ- 
ভাবে উল্লেখষোগা। পরেশ তাহার ষাহক্রোট্রন (0১০1০- 

007) যন্নে ডর়টেরণকে ত্ববাধিত করিযা এবং সোডিয়াম- 
পরমাণুত্র সহিত তাহার সংঘাত ঘটাইয়। তেজাক্য় সোডিয়াম 

পাইয়াছিলেন। তেজক্িন পোডিমামের অধ-আবুঙ্ধাল 
১৫ ঘণ্টা, সেনা তেজপ্রিম খোডিয়ামকে চিকিৎসার 
কাছে বা শাণীরবিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রয়োগ করা সহজ 
ও শ্ববিখ।জনক হষঈয়াছে। তেজক্কিম সোডিয়াম গামা রশ্মি 
ও ইশেকট্রণ বিকীর্ণ করিয়। পরে স্থায়ী ম্যাগলেসিয়ামে 
রূপান্তরিত হয়। 

নিউট্রন দিয়াও যে কিম তেজজঙ্রিয় পদার্থের স্যরি 
সম্ভব-_ বিখ্যাত ইটাপীয় বিজ্ঞাবী ফেি তাহা দেখাইয়া- 
ছিলেন। বেরিপিয়াম (315111017)-কে আল্ফ।-কণ। 

দিয়া শ্াধাত করিশে অসংখ্য নিউট্রন নির্গত হয়। এইভাবে 
প্রা্থ নিউউন দিয় ফেব কৃত্রিম তেজক্রিয় পদাথের সৃষ্টি 

৭6২ 
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করিয়াছিলেশ। পদার্থকে এইভাবে সহজেই তেজক্রিস় 
পদাথে পরিণত কর! যায় । আজকাণ প্রায় সমস্ত মৌপিক 
পদার্থকেই কতিম তেজগ্থিয় পদার্থে পরিণত করা সম্ভব । 
পরমাণু, ভ্র। 

সভীশবঞ্জন থাস্শীব 

তেজারতি মহাজনি ₹ 

তেরেন্তিয়ুস (খরীষ্টপূর্ন ১৯৫ ১৫৯) পান নাট্যকার । 
খুব সম্ভব, ইশি উঞর আধিকাণ্»ে জন্মগ্র»ণ করিয়া- 
ছিলেন। প্লটাসের সহিত তাহাব রচনার বিশেষ সদৃশ্ঠ 
নাই। তিনি বিদগ্ধ ও স্শ্মমনা পাঠকদের জন্তহ পেখনী 
ধরিযাছিলেন। যদি৪ গ্লটাসেব সরল ৪ প্রাণবস্ত ব্ণন। 
তাহার রচনাভঙ্গীতে অঙপস্থিত, গথাপি তেবেনতিযুসের 
পেখায় সমধিক সাবলীল ৩, সুষমা ৪ ভাবমাধূর্ধ লক্ষিত 
হয়। উাহার কথোপকথনগুলি হচ্ছণ্দ ও সুসংবদ | তিনি 
ছঞটি মিলণান্ত নাটক পিখিযাছেন - সেগুণলব অধিকাংশই 
পণবাশী হও০৭ টম নাট্যকারগণ কক অতশ্চত হইয়াছে । 
তেবেনক্থিসকে সন্থবধঃ বড বাধার সন্মখীন হইতে 
হইখাছিন, কাবণ ভাহাখ গ্রন্থের ভূমিকাগুলিতে তিনি 
তাহার বথ বিরুদ্ধ সমাশোচনার জবাব ধিযাছেন। তাহার 
লেখায় "মামি একজশ মান্ধষ, মাণখিক কিছুই আমার 
চিগ্তা বা ভাবশাব বাহিরে খলিষা গণা করি না" এই 
মহাবাণথা পাওয়া যা। 

বায আ।নায়ান 

তেলকুপি ২৩০৩৮ উদ্তর ও ৮৮০২৫ পূব । পশ্চিম 
বে পুরুলিযা নেশার একটি প্রাচীন গ্রাম। ইহা 
ধামোদর নদেব দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিশ। এই গ্রাম 
হইতে প্রায় ১৪ কিলোমিটার (৯ মাইল) দববঠী পাঞ্ষেছের 
সন্নিকটে দামোদরেব উপব এক বাধ নিমিত হ এযায় ১৯৫৭ 
ষ্ঠ হইতে ইহাপ্র অধিকাণ্শ স্থান দামোদবের স্ফীত 
জলধারায় নিমন্দ্িত হয। পুর্ধলিষা জেলার রখুনাথপু 
থাণার অন্তর্গ ও এই গ্রামটি রঘুনাখপুর হইতে উপ্তব এণ্তর- 
পশ্চিম দিকে ১৬ কিলোমিটাব (১০ মাইল ) ও চেলিযাম। 
হইতে উত্তর-পৃব দিকে ৮ কিলোমিটার (৫ মা. ল) দুরে 
অবস্থিত ছিল। ঠেপকুপির আযঙ্ন ছিপ প্রা ৭ বগ 
কিলোমিটার (১৬১৩ একর )। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্ষে ইহাব 
অধিবাসীদের সংখ্যা ১৪১৮ছিল। গ্রামবাসীদের অধিকাংশই 
ছিল কৃষিঙ্গীবী। 

তেপকুপি তৈলকম্পী ণামের অপভ্রংশ। সন্ধ্যাক গনন্দীব 
রামচরিত কাবোর ভান্ত হইতে জানা যায়, ৫ঙলকম্পী 

তেপকুপি 

পঞ্চকোটের শিখর রাজবশের নুপতি কুদ্রশিখবের রাজধানী 
ছিল। পঞ্চকোটের বাজা উপাধিধারী জমিদারের খুব সষ্টব 
শিখরবংশো৩। উহাদেহ জমিদারি বহুলাংশ শিখরতূম 
নামে পবিচিত। পঞ্চকোটের রাজারা জপপ্লাবনের পূর্ব 
পর্যন্ত তেশকুপির মশ্িরগ্ুলির শ্বচাধিকারী ছিলেন এবং 
এখানকার মন্দিরের পুজ[-পাবণের ব্যয 'অর্িকা শই বহন 
করিতেন। 

শিখর বাশের রাজধানী থাকাধ তেলকুপিতে প্রাণ 
এঠিছা ৪ সমুদিবু গ্রুপ নিদর্শন ছিল। 

গ্রামটি মন্দিরে মনরে আতীর্ণ ছিল। "অধিক শ 
মঞ্ষিরই বেলে পাথরের । মন্দিরে সর্বাপেক্ষা অধিক 
সমাবেশ ছিল দামোদর নগর একেবারে কিণাওাখ 
ভৈরবথানে। আগমানিক ১৫শ ১৬শ শতাদীতে নিমিত 
ভএবনাথের মন্দিরে চত্ুদ্পার্শগ্ধ শান্গ্রসর  স্বল্টি 
ট৬ববথান। টহববনাথের অশিিব পরিভ্বহম বশিঘা 
বিবেচিন হইত | ঠতপ্বথানেই প্রাবনের কিছু পুৃৰ পধপ্ত 
নানপক্ষে তযোদশ্টি মন্দির বিরাজমান ছিপ, 'আাবও 
হফোদশটি মশির গ্রামের বিভিন্ন 'অগশে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত দণ্ডায়মান ছিস। উহাদে৭ মধো ছুইটি (ইহারা 
পেেলিকুপির প্রান্তে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ) 
এখনও বিদ্যমান । 

মন্দিরে পবিকীর্ণ েপকুপি একটি পবিহ তীর্থৰপে 
বিবেচিত হইত। এখানে ত্রাঙ্গণা ধর্জের পঞ্চোপাপনার 
অন্তনঃ চাখিটি মত শৈব, সৌব, নৈধণব ও শাক্- 
হুগুতিষ্ঠিত খাকিলেও শৈব ধর্মহ সবাপেক্ষা জনপ্রিষ ছ্বিল, 
মাঃ কমেক বৎসর পরবেন এখানে ১৬টি শৈব মন্দির 
বিবাজিত ছিল। শ্িবলিপেরই সাধাবণ 5: আরাধনা কৰা 
হইত | উমাপ সহিদ শিবেব একটি শাপমৃট "নাগ একটি 
তখংকর অন্দকাস্পহম্বমৃ্িও এইখানে পজিত হইত। 
১৯৫৭ খ্রীষ্টান্দ পর্যন্ত এখানে তিনট হ্থধের মন্দির ছিস। 
ভৈরবথানেই শ্ানপক্ষে বিজুর দুইটি মন্দির ছিপ। 

তেলকুপি কেবলমাহ খান্ষণ্য ধের কন্্ু ছিল তাহাই 
নহে, জন ধর্ম ও অন্ততঃ: কিছুটা গ্রমার লা৩ কবে। 
প্রাবনেব অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত ভেববথান মনিবের 
জগমোহনের অভান্তবে শেমিনাথের শালনদেবী অন্থিকার 
একটি প্রাসীন মৃি ( শ্রা্ীথ নম-১ম শতাদীর ) ছিল। 

খ্রষ্টাথ ৯ম শতাব্ী হইতে ১৬শ শতাব্দী পধন্ত তেল- 
কুপিতে স্থাপত্যকর্ম অব্যাহত গতিতে চপিতে থাকে । এই 
মন্দিরবাজি উন্ধব ভারতীয নাগর বেখ মশিবের আঞ্চলিক 
শাখাব গ্কাপত্যরীতির মূল্যবান প্রামাণিক নিদশন ছিপ। 
বঙ্গীয় বেখ দেউলের বিবর্তনধারাব ইতিহাসে ইহাদের 
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তেপাঙ্গ, কাশীনাথ ত্রান্থক 

ভূমিকা ছিপ গুরুত্বপূর্ণ, এখানকার মন্দিরের কতকগুলি 
মুখ্য বৈশিষ্ট্য কেবল প্রতিবেশী জেপা বাকুড়। ও বর্ধমানের 
মন্দিরশমূহেই নহে, ওডিশাধ কোনও কোনও অঞ্চলের 
মন্দিরে ও পারলক্ষিত হয়। তবে, সামগ্রিক স্থাপত্য বপবীতির 
ধিক হহতে তেলঞ%ুপির প্রথম পবের মন্দিরগোষ্ঠাৰ সহিত 
মযুরভঞ্ক জেপার খিচিং এবং চন্দ্রশেখব-মন্দিবের সহিত 
সাদৃশ্ব সবাপেক্ষা বেশি। 

তেলকুপর মাগরগারে ভাক্ক্কতির স্থান গৌণ। 
একটি মাত্র মন্দির ছাড। সমস্ত মশিবই *ধখ-গোষ্টার | 

দ্র শির্মপকুমার বহ্থ, মানভূম জেশার মন্দির প্রবাশী, 
১৩৪০ বঙ্গা্ ১ 1২০০০: 01 ৫] 080 60,081) 0) 

[301769] 10109৬10055 11) 1872-73, 41 01090191591 
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দেবশ| মির 

তেল।ঙগ; কাশীনাথ ত্র্যন্বক (১৮৫০-৯৩ খী) উনবিংশ 
শতাব্বীর জাতীম্মতাবাধা নেতা ও বিশিষ্ট পাণগতত। গোয়ার 
গৌড় সাপন্ঘত ব্রান্মণলমাজের মধ্যবিন্তপরিবাবে বোহ্বাই 
শহবে ১৮৫৯ গ্রাাবেএ ৩০ আগন্ট ঈন্নগ্রহণ করেন । ১৮৬৮ 

শ্রীষ্ান্জে বি. এ. পরাক্ষান় ডন্তীণ হইয়া এম. এ. ও আহন 
অধারন করেন। ইনি মংস্বত ভাবায়ও গতাঁণ জানা ছিপেন 
এবং হিন্দু আইনে বিশেষজ্ঞ হিমাবে খ্যাঠিলাভ কৰরেন। 
ভাখতের জাতীয় কংগ্রেস-এপ প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্ততম 
ছিলেন এবং উহ্ার বোগ্বাই প্রদেশের সম্পাদক ছিশেন। 
পোস্বাই আইন পরিষদে তাহাব যুক্তিপুর্ণ বন্কৃতা এবংমাজিত 
ব্যবহার ্বদেশীয় ও বিদেশীয় সকণ শ্রেণী৭ই শ্রদ্ধা আকর্ণণ 
করিত। তিনি বোদ্বাই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সেনেট ৪ সিগিকেট- 
এর সভ্য এব অত্যল্লকাণের জন্য ইহার ভাইস-চান্সেলর 
ছিলেন । ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের অন্ততম 
বিচাপক নিনুক্ত হন। হাইকোটে প্রদত্ত ঠাহার বায়গুলি 
প্র মাণিক নজীর বিগ গণা হয়। ১৮৯২ গ্রীষ্টাঙ্ষে রয়্যাল 
এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার মভাপৃতি নিষুক্ত হন। 
“দি সেঞ্েড বুক্ল অফদি ঈন্ট"গ্রস্থাবণীভুক্ত “ভগবদ্গীতা'-র 

তেলিয়াগড়ী 

ইংরেজী অনুবাদ ও শংকরাচার্ধ সম্বন্ধে ইংরেজী প্রবন্ধ তাহার 
পাগ্ডিত্যের উত্কষ্টতম উঠাহরণ। বোদ্বাই-এর ভিক্টোরিয়া 
জুবিপি টেক্নিকাল ইন্ঠ্টিউট স্থাপনা তাহার এন্যতম 
কীতি। ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্খেব ১ সেপ্টেম্বর ভাহার মৃত্যু হয়। 

1৮ মণ বান ধাতাৰ 

তেলিয়াগড়ী বিহারের সাওতাঁপ পরগনা জেলায় সাহিব- 
গঞ্জ (২৫০১৩ উপ্তর ৪৮৭০১০ পূর্ব) রেলস্টেশনের প্রায় 
১২ কিলোমিটার (4 মাইপ) পশ্চিমে ধাজমহণ পাহাড়ে 
অবপ্থিত একটি গুরুত্বপুণ গিবিপথ । মোগণ যুগে বাংপাণ 
পশ্চিম সীমানা এহ গড়ী পধপ্ত চিহ্নিত হইঙ। পশ্চিম 
হইতে গৌডে থা ধঙ্গে ্রবেশ করিবার একমাত্র পথ ছিল 
এহ তেলিযাগঙা, হহ। দীর্ঘ কাপ খাংপার তাগানিখস্কারূপে 
ইতিহাসে চিচ্িত চিশ। পাঠান বর্গাধিপ হুসেন শাহের 
আমলে এই গডীপ উপর সতক পুষ্টি পাখা হইত। শের 
শাহ্ ০গলিয়াগডীর 3৭ উপপর্ধি কগিযা ইহান্ধ মধ্য ধিষা 
অগ্রণর হন ও হ্হা শ্বীথ দখপে পাখবার বিশেষ ঠেষ্থা 
করেন, হহাতে ছুমাখুনের সহিত শের শাহের প্রতিদিন্বিতার 
ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের হুট হ্য। 

আকবরের সেনাপতি মুনিম থা ৪ ৩াশীপ্কন বঙ্গারপ 
ধাউ! থার গভীতে ৫খ ভনংকণ এ হয় “৩বাকখআকবর। 
গ্রন্থে তাহার বর্ণণ] আছে। পিইদ্রোহী শাহজাহান বা শাগ 
হবাদার ইবহিম খাপ বিঞঞ্ধে তেলিয়াগওাতেহ শুঞ্ত্বপুণ 

যু্ধ কবেন। শাহ্্গাপ সহিত মাগজুমপার যে মুগ্ধ হগ 
তাহাতে ৪ তোনগাগড়ীর গ্তরুহপুণ ভূমিকা ছিল। 

১৭৩৯ গ্রাগ্ান্থে শপক্পাজ খা ধংহাপনে মআাঞগোহণ 
করিয়া বিহাথের শামক আলীব্ধাৰ শা খব কারুতে 
উদ্যোগী হন। কিন্থ তোঁশয়াগঙী কথখগশগত থাকায় 
শেষ পথন্থ আপাবদী বঙ্গ দেশ জয় করিতে সমথ হণ। 

তেপিয়াগড়ীব গু*ত্বপূশ তমিকার সবশেব উদাহরণ 
জানা যায় ক্ষট নামক এক বব্রটশ কনেণ কঙক ন্ট 

হয়া কোম্পানিকে প্রেরিত পরে। 
বাংপা দেশ দখলে রাখিবার পরিকপ্পণা পেশ কিয় 

তিনি বপেন, পাচ শত স্থদক্ষ টৈন্য এই [গখিপিথ আগপাহয়া 
থাকিলে হিশ্ুস্থানের সমগ্র শক্তি আমা কোনও ক্ষতি- 
সাধন করিতে পারিবে না। 

তেলিয়াগড়ীতে একাট পাবে নিগ্সিত ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ 
আছে। 

দ্বে 4186 1711974] 342616961 01 17916, ৬০1, 25011, 

09581916190). 
সাবংশেখর মজুমদ।র 
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তেলুগু 

তেশ্গুগ্ড ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে তেলুগড ভাষাৰ প্রচলন, 
তাহ] “আদ্ধ” নামে পরিচিত। "আন্ধ? শব্টি মূলতঃ 
জাতিবাচক। তবে ইহ] প্রাচীন কাপে ভাষা খুঝাইত। 
পরে আদ্ধ 'অঞ্চপ ও তাহার ভাষা €*শেঙ্গ নাম পাইয়া- 

ছিল। ইহাই 'ত্লুপ্ত” শবটির মূল। 
প্রাচীণত! ও সমুদ্ধির দিক হহতে প্রাবিড ভাষাসমূতের 

মধ্যে তামিলের পরেই তেলগ্রর স্থান । লোকম'খার 

হিসাবে অবশ্য তেলুগু শীর্ষস্বানীযঘ। ব$মানে ততটা না 
হইলে প্রাচীন যুগে তেলুগ্ুভাষীরা খুব দ্বুঃসাহমিক ও 
শৌরধসম্পন্ন ছিপ বলিযা তারতের বহির্দেশে স্থবর্ণঘীপ, 
যবদ্বীপ প্রভৃতি ্বঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিপ। 

মাজিত ভাষা চত£ষের মধ্যে যুপ ড্রাবিভ হইনে, প্রথমে 
বিচ্ছিন হষ্টমাছে ন্লুপ্ধ। এহ কারণে তামিল ও 
মালখাশমভাষীদে কাছে ভেশুশ্ধ অনেকটা দুবোধা। 
তাখিপঙাষী অঞ্চলে তেলুগু ভাষার একটি নাম "বড্ড 
অর্থাৎ ৮গুরী দেশের ভাষা এবং ক্লুপ্ুহাষীরা সেখানে 
'হাউ 'বড়ুণন্ শামেও পরিচিত। বর্মান যুগে কম্নড 
ভাষীবা ৮* 1 পিপি গ্রহণ করিলে? ভাষা হিসাবে কেলুপ্ত 
কন্নত হহতে* অনেকাণশে পথক | 

দ্রাবিডাগাচিণ মধো ০ওলুগুব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হইপ : 
ইহাতে নামপুক্ণবের একবচনে স্বীশিঙ্বোধক কোনও পৃথক 
এব নাহ, প্লাবসিঙগ শপ পরিখা কাজ চলে। পুণ্লিঙ্গ ও 
আলি শের ন্যায় ব্লীবলিঙ্গ শিশেম্বাও বহুবচনে বাবহত 
হয (তামিলে ইহা কদাচিৎ চোখে পডে)। অন্যান্য 

মাজিত ধ্রাবড গাধার হাজার স'খ্যাবাচক শব্জটি সংস্কৃত 
'সহশ্রা হততে ডদ্ভ্,। ক্লুণগ্তঠে খাটি দাবিড শখ পাওয়া 

যায “বা | গামপুর্ষের ঞিখাপদে কখনও কখনও 

কাল, পু, সখা! ও লিঙ্গবাচক প্রতায় বাধজত হয না। 
ধ্বনির দিক হইতে তেলুগু ভাষার শব্দাবলী স্বরান্ত। 
চেয়াব্, বেঞ্চ, ঢেবিল্ প্রভৃতি বিদেশী শঙ্ংওপিকে ও উ*- 
যোগে স্বপান্ত করিযা ল ওযা হয়। 

বিষুপদ *ট্রাচা্স 

তেগুগ্ড লোকসংগীত হেলুগড ভাষার সংগীন পালিত্য 
ও ততনুগুভাষীদের কবিচিহতার দরুন তাহাদেব লোক- 
সগীঙগুণি সবে ও কবিত্বে সমদ্ধ। ১২শ শতকে 

বিদ্যমান বিভিন্ন লোকসংগীতের সাহিতাক উল্লেখ পাওয়! 
গেলেও বর্তমানে প্রচলিত গীতগুলি ২-৩ শতকের বেশি 
পুরাতন নয়) কতকগুলি আবার পুবাতনেবই নৃতশ 
রূপান্তরমাত্র। 

জো-জেো কিংবা লালী ধুয়ার ঘুমপাঁডাণি গানগুলি 

ভা ৩৪৯৫ 
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যেমন ভক্তিমূলক ন্মমেনই পল্লী ও ঘরোয়। জীবনের উল্লেখ 
কৌতুকময। ত্ীলোকেবা টেকি-চালনার বাজী থুগাহবার 
কালে এব, কুষকেরা বীজবপন, চারারোপণ, ধসলকাটা 
ও শন্যমাডাই করিবার সমযে গান গাহিয়া শ্রমের লাঘব 

কবে। পল্লীর প্রেম ও বীবত্ব এবং প্রকৃতির দাক্ষিণা ও 
শহ্যপ" গ্রহ এইসব গানের বিষধবস্ত | 

পাপপাবণগ্ুলি বিশেষ নিশেষ সম্শীতে মুখরিত হয়। 

সংগীতে সবাধিক সম্বদ্ধ ধন্তমাপ উৎসব , হহা পৌধ- 
সংন্রান্থিতে সমাপু হয়। ভিক্ষাজীবী বিভিন্ন উপক্গাতি ও 

বৈধাগা-সম্প্রদায় তাহাদের শিজন্ব সংগী্, বাগ্যন্থ ও 
বিচিত্র পরিচ্ছদ লইয়া সমণেত হয। শুযোদয়ের পুবেই 
সাতানি জিয়েবের হারি-বো-হারি ধুয়া শুক হয়। তাহার 
পর গাঙ্গিরেদ,ল বাখাল তাহার স্থল বল্দগুপিকে 

ডু-ডু সহযোগে নাচাইকে থাকে । পরে শঙ্খ ঘণ্টা ও 

শিবস গীর্রে গ্রপ্ননে জঙ্গম দেবরের 'তিনন্দন চপে। 

দণ্ডের উপরে বা দভিতে দোশ্মতীর নাচের পাস্তার ধাথে 
জাতুকরের খেলার পৃথক পূথক সগীত৪ আছে। কিন্ত 
গোবর ৪ মাটিতে নিমিত গোব্বিদেবরের চারি পাশে 
কুমারীদের নৃতাকাপীন সংগীন্ই সবাপেক্ষা ম্ধ করে। 

গৃচন্থেব প্রতিটি মাঙ্গলিক অঠঠানের উপযুক্ত স'গাতেব 
ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চয় ও সংগ্রহ থাকিলে৪ বিবাহ সগীশের 
সংখাই সবাধিক | প্রতিটি বিবাহে সীশারাম কল্যাণ ও 
গৌরীশ*কর কল্যাণ বিশেষভাবে অভিনীত হয এবং 
মঙ্গপহারতি গীঙ, ফুলের তোড়া খেপার গীঙ) দরজা 
খোর গীত স্ব্বিশিত, আহাবক'পীন গীত ও ন্যান্থা 
গাত গাওয়া হয। কন্যার বিদারকাশীন অন্পকালু গাংট 
আতান্ত ককণ ৪ মর্মম্পশী | 

মাবার কোন৪ কোন সম্প্রদ'যেব শবযাজারও 

বিশেষ বিশেষ লোকসংগীত আছে। ইহাদের মধো 

বিশেষশাবে উল্লেখযোগা পাবদাড় বীরদের গাথশগান। 
গাষেনরা মৃদ্ধের সানসচ্গাষ ঢাল তপোষাব নাচাইয়া এই 
গান গাহিযা থাকে । 

জঙ্গমদের একটি সম্প্রদায কাহিনীর কথকতায বিশ 
দক্ষতা অন কবে। বালনাগম্ম কখা ৭ কাঙ্জোজ-বাছুকথা 

একাধাবে করুণ, উদ্দায় ৪ বিশ্মযমকব। লোরিবলির পতন 
এবং দ্রেমিঙ্গা ও আরে মাবাঠীদের কাহিনী আখার 

বীরত্বপৃ্। কামম্মাজাতীয় কাহনীগুলিতে সতীদাহ- 
বরণকাগী নারীদের গ্রশর্তি আছে। 

অধিকাংশ লোকগাথা পামাধণ, মহাশারত ও ভাগবতের 

প্রসঙ্গ হইতে জন্ম লইলেও প্রায় ক্ষেত্রেই মূল পার পাীর 

চব্ত্র ব্বপাস্তরিত ইইয়| অঞ্করেরই ঘরোধষা চখ্িত্রে পরিণত 
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হইয়াছে। উমিশার নিদ্রা, লক্মমণের হাম, পবকুশের জয, 
কলিঙ্গমহু্ ও অন্যান্য কৃঞ্চলীলা এবং ভারত-সাবিআ 

ইহার নিদশন | 
উনবিশ শতকের স্বর্ণকারজাতীয় সন্ত খীবব্রর্গণ ও 

উাহার অন্্গামীদের চিত সংগীতে মাঝি, জেলে, নাপিত, 
ধোপা, কুমোর ও অন্যান্য কারিগরদের বৃত্তি ও যন্থপাতির 
প্রতীকে বেদান্তের তত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে । 

লোকম"গীতডের ছন্দ যুলঙঃ মান্ত্রানিতব এবং তাহাদের 
রাগ ও তাল অসংখ্য। কেলুগ্ড পোকধ"গাতঠের দানেই 
অন্লষাচারিয়া, ক্ষীএইয়া, শারঙগপাণি ও তাগরাজের মত 
প্রসিদ্ধ গীতকারগণ াহাদের গীত সমুদ্ধ করিগাছেন। 

তেলুগ্ড পোকনুণ্খা নানা প্রকার। অতান্ত জনপ্রিষ 
রামভঙ্গনম নুতো দ্বাদশ বা ততোধিক বাক্তি ঙ্গে পরিচ্ছদ, 

পায়ে কি"কিণা ও হাতে খৃঙুব যষ্টি পইখ। অংশ গ্রহণ কবে। 
একটি জবস্ত দীপন্তস্ত স্থাপন করিযা "তাহার চারি পাশে 

বিভিন্ন অঞ্ষভঙ্গী ও সংগীতে এই নুতা হয। গ্রাম হইতে 
গ্রামাস্তরে, এক মন্দিরেব উৎসব হহতে আর এক মন্দিরের 
উৎসবে এই অনুষ্ঠান চলিতে থাকে । 

অগ্ঠরূপ কোলাটম নুতো কুমাবীরাই অসশ গ্রহণ করে 
এবং দ্ীপন্তগ্েব পরিবতে বেণীবদ্ধ অবস্থায় একটি স্রাব 
ভি রাখ। হয়। তাহাদের হাতে ঘুঙুর- যী বা চিপ্চঠার 
পরিবতে কেবপমাত্র য্ট বা কোণ! থাকে । 

ধন্র্মাসে জিষের ঠাঠহার মাথায় অক্ষয় পাত্রের ভারসাম্য 
রক্ষা কায়া, হাতে চিরুতা ও ওদুরা পহয়া নািতে 
থাকে এবং ছন্দোম ভঙ্গীতে বাল্যা দক্ষিণা গ্রহণ 
করে। দোশ্রী উঠ দডি 9 যষ্টির উপরে হকৌশশে 
নৃভা করে। ছুহ বা! “তোখিক বালকার ছারা অনুষ্ঠি ৩ 
স্বন্দর চণ্ম ১ক নৃত্য বাণিকাদেখ শিকট একটি প্রিক্ 
খেলা। 

যানাধী খ্রীলোকেরা তাহাদের বিবাহ-উৎ্সবে ৭ 
শবযাঞ্াকাশে সারা ধাত্রি পরিঙগা নাচে । যাদবরা ওলা 
৪ শীতপাকে তষ্ট করার জন্য কুঙ্নৃতোর অনষ্ঠান কণে। 
যানাদদী ও যাদবদদের আবার কুচিপুডি যক্ষগণের অগ্বূপ 
নিজেদের পথযাজ্রার গান মাছে। 

চেঞ্ু, কোয ও সববপা পাহাড ও অরণ্যে বাস করে। 
তাহাদের নিজস্ব নৃতা৪ অগণিত। বিশেষ নৃত্যাগ্রষ্ঠানে 
তেশুগ্চ নববর্ষ উদ্যাপন করিবার পৃরে তাহারা কখনও 
আমে হাত দেয় না। 

জঙ্গমরা তনুর লইয়া এবং তাহাদের ঢক্ষিতে তাপ 
দিয়! শাচিতে নাচতে কাহিনী শোনাইতে থাকে। 
পালনাড় বীরগ।থার গাযেনরা যুদ্ধলাজে ঢাপ-তলোয়ার 

তেলুগ্ড সাহিত্য 

লইযা ণনুতো কাহিনী শোনায়। হরিকথাও নুত্যে ও 
গীতে বিবৃত হইয়া থাকে । 

বাংলা দেশের বিবাহের প্রতীককণে লোহা পরাইবার 
মায় অন দেশের বিবাহে কলন্টার কণ্ঠে 'ভাপি' পরাইবার 
বিধি আছে। হরিজনদের একটি সম্প্রদায় পাষে ঘুঙুর 
পরিয়া চপল, শামক রণ-দাখামাব ধ্বনি তুলিক্স! চিন্দু নামক 
ভয়*কর রণনুতের এহ “তালি” পরাইতে আসে। এই 
উপলক্ষে অনেক দাক্ষা-হাঙ্গামা ঘটিবার ফপে এই নৃত্য 
বওমানণে আইনতঃ শিধিঘ। করা হইধাছে। 

কুচিপুডি ধক্ষগানণ একটি নৃতানাটা হইলেও যেঞ্চকট 
ও স্থন্কব কোণডায়ার ন্যাষ ভুমিকাগুপি আরণ্যক লোক" 
নৃতোর প্রশাবে সুই হইযাছে। 

প্যাড অথবা বণ্জাপা মূলতঃ মধা ভাবত হইতে 
আপিয়া শক্ষের বিডিন্ন মশে বসি করিযাছে। এই 

সমাজের শ্বীনোকেবা পানা ধের কাপড নোডা দিয়া এব 
নকশায় কাচের খণ্ড বধাইথা পরিচ্ছদ শৈয়ারি করিয়া 

পরে। রঙ-বেণঙের পোশাকে শাহাদের ছন্দোবপ নুা 
বাজকীমু অভানে সমাধির পা ভ করিগাছ । 

সিদ্দিগণ মাফিকা হ৯০* আ্বাপিধা হাযধাব!দে বসতি 
করিয়াছে । তাহাদের ববাহ ৭৪ ডৎসবাধির এ *গুশিকে 
তাঙ্কাদের প্রাচীন আদিবাশীম্পভ ভীবণ পখনৃত্য খলা 
যাষ। 

মহরমের সমন মলবীরেপ] হপুদ বর্ণে জি 5 এবং কাশো 
ও পিঙ্গন রেখায় অন্ধিত হহযা গল্স,পাছ্যেণ »ঙ্গে বাঘনুত্য 
করে। এই নুণাটি গরুঙপক্ষে বাঘের মন্করণে শিকারী- 
নুতা। দশ্হরা উৎসবে হিশ্ুবাও এই নুতাগষ্টান গ্রহণ 
কবস়াছে। 

াবতের উত্তরাণশ ও দক্ষিণা শের মপো অন্ধ পদেশের 

ভৌগোপিক শবস্থানহেত এখানকার লোকনুণ্ উত্তর ৪ 
দক্ষিণের সংস্কৃতির সমম্বরপাধনের মহৎ প্য়াসপ কপায়িত 
হইযাছে। 

নেলি নবমিংহ শান্সী 

তেলুগু সাহিত্য একা॥শ শতাব্ীর মধ্য ভাগে নন্নয় ও 
নারায়ণ ভট্রের চিত চম্পুক্কাব্য “মহাভারড? ছ্বাপ] শ্ধ। 
সাহিতোর সুচনা ধরা হয়ু। গ্রন্থের স্থচপাতেই দেশীয় 
রীতি ও দেশীয় শক্বাবহারের সগে সঙ্গে সংস্কৃত, তৎসম ও 
তল্তব শব্দেব গ্রহণ এবং সংস্কৃত ছন্দ, বীতি ও যতিনিয়মের 
গ্রহণ দ্বারা ব্যঞ্চনা, সংঘম ও মাধুর্ষে অন্ধ ভাষাএ এশ্বধ 
প্রক্চাশ পার । ননয়ের মান আড়াই পবের এই অসমাথু 

কাব) সম্পূর্ণ করিবার জন্ট ছুই শতাববীগ পর তিকণ ব্রতী 
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হন এবং বিরাটপর্ব হইতে ন্বর্গারোহণপর্ব পর্যন্ত বচন] 
করেন। ভাষামাধুর্ধে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ব্লেড গ্রন্থ। 
আরও ৭৫ বসর পর এরধাপ্রগড মধাবন অসমাপু অরণ্য 
পব সমাপ্য করিবার পর হরিবংশ৪ সম্পূর্ণ করিলেন। 
তিনি নিঙ্গে একটি রামায়ণ বুচন] করেন। অদ্ধ বা 
তেলুগ্ড সাহিত্যে 'কবিত্রয" বলিতে এই তিন কবিকেই 
বুঝাইযা থাকে । 

বরয়োদশ শতাব্দীর পাঁলকুরিকি সোমনাথের নেতৃত্তে 
বীরশৈব কবিরা সংস্বাচ ভাষার প্রভাবমুক্কিন আন্দোলন 
শুরু করেন। পাপকুবিকি তাহার রচনায জান্ক তেলুণ 
বাহার এব* চম্পুর পরিবর্তে জনপ্রিন দ্বিপদী ছণ্/ গ্রহণ 
করিলেন। তীহার অনেক গ্রন্থের মবো পগ্িতাখাধ্য- 
চর্িত্রম” ও 'বামবপুধাণ? উল্লেখষোগা | 

পঞ্চদশ শতাবীর বিজয়নগর রাজসভার সম্মানিত 
কবিসার্বভৌম শ্রনাথ সংস্্ব * নৈমূধ? অবলগ্থনে এক কাব্য, 
“্বন্দপুরাণণ অপলগ্গনে কানীখণ্। ৪. “ভীমখ গুম? পুরাণ 
বচনা করিয়াছিলেন । তাহার বচনা সস্বত সাঠিতোর 
স্বাদবহ। 

বিঅধশগর বাজ কুফদেপরাদের সভাকবি পেছনের 
“মগচরি থা হহত্ই পবন্ধকাবা (প্রাচীন যুগর দেবতা ব| 
রাজ।র কাহিনী অবপশ্ছনে পছ্া ৪ গছ পাচ* বড গল্প) 

রচনার শ্রধপা* হয। ননী তিক্ষনের পাবিজাতাপহ রণ? 
এই যু'গর আবু একটি উদ্দেখযোগা কাব্য । কুষ্দেবরাষ 
স্ব বৈষবপদাবলীর গোদাদেবী-সম্পকিত আযুক্ত মালাধ? 
রচনা করেন । 'পাঘবপাগুবীয" শামে একটি সযুক কাহিনী 
কাব্য পিঙ্গলি স্বরণ বচন] কবেন। “কলাপুর্ণোদয়ম? ভাহার 
একটি শ্রেষ্ট উপাখানকাব্য এবং “প্রভাবতী প্রহায়মু 
তাহাব একটি স'লাপাত্রি 5 কাব্য । ক্নোলি রামলিগগ বা 
বামকুষ “পাগ্ুরঙ্গমাহাগ্র।ম্ট রচনা করেন। 

তল্িকোট যুদ্ধোন্তর কাল (১৫৬৫-১৮০০ খ্রী) 
তশ্রিকোটযুছ্ে বিপর্ধযের ফলে বিজয়নগর বাজোর দক্ষিণা-শে 
মাদুর, 'ভাঞোর, পুছৃকেোট স্বাধীনতা লাভ কবে। ফলে অন্ধ 
সাহিত্যের কেন্দ্র ওমান ভামিপ দেশে স্বানাস্তবিত হইলেও 

দক্ষিণের রাজার তেলুগুর সৌন্দর্যে আরুষ্ট হইয়া বাজকীখ 
পৃষ্ঠপোষকতা বজাথ রাখিযাঞিলেন। এমনকি রখুনাথ 
নায়কের ( ১৬১৪ ৩৩ খ্রী) মত অনেক বাজ। নিজেরাও 
তেলগ্তে কাব্য রচনা করিয়াছেন। এইমব দক্ষিণী 
সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চেমকুর 
বেশ্কটকবি জনপ্রিয় “বিজয়বিলাসমু* রচনা করেন । 

লোকনাটা ও লোকসংগাতের উপযোগী আঙ্গিকে, 
নাটকীয় সংলাপ ও নৃত্যমহযোগে “ঘক্ষগান' নামে কাব্য 

তেলগু সাহিত্য 

ও সম্গীন্দেরে এক মিশ্রপাতি শা এই সমায় সই হয়। 
ক্ষেত্রায়া'-র 'যক্ষগান' শ্রেণীর ভক্তিগীর্গুলি সাহিহোও 

স্থান লাভ করিযাছে। সম্ত 'তাগরাজের ৩73 
তঞোপ। 

চম্পু্ীন্টিতে বাব্যধ্মী গছ্ের চর্চা হইলে৭ যথার্থ 
গছযোের অন্রশীপন এত কাপ হয় নাই | দক্ষিণ সাহিভ্তিকগণ 

গগ্যে রামাযণ, মহাভারন, জৈমিন* গার রচনা করিয়। 
মৌলিক শার পরিচয় দেন। এই গসঙ্গে কঙ্কত রুষপ্পেনাযেক, 
অনন্য, বীরবাঙ্থু প্রতি ন্দ্ণী্। তাহাদর এচনাষ 
ঘরোয়া কথার আমেজ ম্পন্দিত। প্রাচীন গ্রন্থের দ্বিপর্দী 
রূপান্তরও এহ সময়েই ঘটে । 

সন্কৃত শতকের নাথ শতক বঙনা৭ শুরু হইপ। ভক্তি- 

শতকের মধো গোপনার াশ্পবিশ নক ১ নীতিশতকের 
মধো “শ্ুমতিশতক১ ১ ঘশনশ-্কেব মধো “শানসবোধ? ও 

“চিলবোরশাতক? উন্েখযোগা । 'বেমনশতকে? আছে হাজার 
কবিতা, চন্দমশেখরশতকে? আছে উদ্বীন্ির মধো চলিত 

ভা, পুরমোন্তমের অক্্রনাবকশতকে আছে ব্যাজনিন্দা। 
সামাজিক প্রখা, জানি, মলির, দর্শন, শী, যোগ, 

জাছুবিছ্য| ৭ শানাবিধ ভ্রানসম্পর্কে সহজ সবুল ৪ যথাহথ 

ভাবায় মবপ বিচক্ষণ“ এইমব শনকে প্রকাশ পাহণাছে। 

শঞঙ্ক সানির মাধামেই কাব্য সালারণ মানুষের 

নাগালে পৌহাইল। 
মুদ্রাযশ্ত্রের মুগ (১৮০১-১৯২৯ খ্রী) উনবিশ্শ 

শফীর প্রথম হইতেই এুদাযগ্ছেব যুগ ধরা হয়। লেখকদের 
অধিকাংশ সস্বৃতজ্ পণ্ডিত এব ভাহানর ইতরেজী- 

ছঞানও তাসা ভাসা | ইণরেনী সাতিঙ্যের পরোক্ষ গুভাৰ 

বীর ও মন্থর গতিতে শুরু ভইশ ১ কলে অধিক তব বক্মণ- 

শীলভাই এই যুগের লক্ষণ । প্রথম ছাপা তেলুগ বই 
১৭১৬ সালে প্রকাশিত হয়। অশ্ব খুপধাদী বা ধ্রুপদী 
সাহিত্যের অর্ধকা'শই এই সময়ে দুদ্রিত হয় এং তেনুগত 
বর্ণমাপায সংস্কৃত গ্রন্থাধিও প্রকাশিত হয। 

সস্কৃত, ইংবেজী, বালা ও হিন্দী নাটকগুপির 
ধাপক অগ্রবাদের ফশে মৌলিক শাউকেরও জন্ম হহল। 
$ফমাচাধেব “চিত্রনলীয়া, গবষাদসারঙ্গধরাত বেঈউবায 

শান্ত্রীর 'প্রতাপঞ্চ। দয? পি, নরমি হ প্রা এব 'গাধাকষত, 

ভি. গ্রঞ্জাড আপ্লারা৪-এব “কন্তাশুত্বম” গ্রস্াত এই 
সময়ের উল্লেখমোগা নাটক এব এখনও মঞ্চে হহাদেওই 

একাধিপতা চলিতেছে । 
লক্্ীনরসিংহমের «হমণতা”। পক্মীনবসিপহম ঝচিত 

'রামচন্দ্রবিজয়মু”। গণপতি” এবং ক, বেস্বটশাপ্ীর 

কয়েকটি উপন্তামের মত কিছুসংখ্যক মৌলিক উপন্তাসও 

৭৪৭ 



তেলুগু স।হিত্য 

এই সময়ে লিখিত হয়। তবে এই সময়ের অধিকা*শ 
উপন্যামই বাংলা হইতে অনুদিত 

এই সমধের প্রবন্ধ মুখাতঃ শিক্ষামূলক ও বিশুরমূলক। 
বিখাত গবেষক লক্্ণ রাও-এব প্রবদ্ধাবলী এই প্রসঙ্গে 
স্ম্রণীগ। 

এই যুগে তিরুপতি বেস্কটেশ্বরুলু-প্রমুখ কধিগণ কাবোর 
প্রকাশভগী সাধারণের উপযোগী করিশেন। ইংরেজী 
সাহিতোর প্রভাবে আধুনিকতার আন্দোপনও চলিতে 
থাকে । রায়প্রোলুর গীতিকাব্য ও বেস্কটপাবতীশ্বগুলু-র 
তক্তিমূলক কাবা 'একাপ্ত সেবা” এই পক্ষণাঞান্ত। জি, 
গুঞ্জাড আপ্লারাও এবং বি. আগ্লারাও আবার গানেব 

ছন্দে চশতি তেলু্তে গীতিধমী গগ্ভ লেখার চেষ্টা কবিয়া 
সাফপা দেখাইলেন। 

১৯২৭ খ্রীষ্ঠান্ধে সংস্কৃত রসহ্ত্র এবং গ্রীক, লাতিন ও 
জামানীর নন্দনতবাদিতে পাঙগম শিবশংকর স্বামীর 

সভাপতিত্বে মাত ১৬ জন উদীয়মান আধুনিক লেখকমহ 
'াহতি সমিতি" গঠিত হয়। যিনি কোনও কাপেহ ইহাব 
সদস্য হন নাই এমন খাাতিযান পেখক ছুলীভ। দেশী, 

বিদেশী, প্রাচীন ৪ নবীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্োর সঙ্গে তাহাদের 
প্রায় সকদ্েই সুপরিচিত ছিলেন। 'সাহিটি সমিতি ও 
পরবতী “সখী সমিতি'-৭ আবিভাবে সম্পূর্ণ আধুশিক যুগের 
হৃচন। ঘট । 

১৯৩০ থ্রাষ্টা্* হইতে আধুনিক নানা ধারার অহ্ণীলন 
ক্র ইঞ। ঠাহাদের মধো সধাপেক্ষা দুঃসাহশী অগ্রণী 
কবি উমামঞ্েশ বিশেষ পরিচিত নহেন। বরং শ্ররঙ্গমু 
ভনবাস রাও বামপন্থী কবিই সবাধিক পরিচিত এবং 
'তঞ্চণ কবিরা বিশেষভাবে ভাহারহ অগ্কাপী। ভাহার 

কবিতায় সংগী৩-পালিতা ও বাক্চাতধ আছে, পে নিছক 
মতামত গ্ুলিই যথার্থ কবিতার ভ্রম হঙি করে। 

নাট্য: পূর্ণাঞ্গ নাটকগ্ুপির মধো বিশ্বনাথ সত্যা- 
নারাযণের 'আনাবকাপ' কাবাগুণে অহুপনীয়। দীক্ষিতুলু-র 
“শবরী' ভক্তিপ্রাণতা ৪ শৈশব-সারলোর সমন্বয়ে একটি 
উল্লেখযোগ্য হস্ত । তাহ। ছাতা বাবিলালের 'বসম্তুসেণ” ও 

শায়কুরালু' বন্তবার সাফলোর সহিত মঞ্চস্থ হইয়াছে । 
একাস্ক পাটিকার ক্ষেত্রে অনেক বেশি অগ্রগতি সম্্রব 

হয় এবং বিশ্বের এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নাটিকাগুলির পাশাপাশি 
স্থানলাভের যোগাঠা৭্ অর্জন করিয়াছে । এই পথের 
প্রথম পথিক নোবি। 

বাজমন্্রারের নাটিকায় শিল্পচাতুর্ধ ৪ দক্ষতার পরিচয় 
পাওখা ষায়। তিনি নাটকীয় আ্যান্টি-ক্লাইম্যান্স (81001- 
6]10728) ঘটাইবার দিকে বিশেষ উৎসাহ দেখাইম। 

তেলুগু সাহিত্য 

থাকেন। নাখপ বেঙ্কটেশ্বর রা৪-এর নাটকে পলীর 
চাষীজীবন ও সংলাপ রূপায়ণে বস্তনিষঠত] দেখ। যায়। 

ছোট গপ্পঃ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ছোটগল্প জন- 

প্রিয়্তায় সাহিতোর অন্তান্য শাখাকে ছাডাইয়। গিয়াছে। 
ছোটগল্প-লেখ কদের মধো দাক্ষিতুলু সবজেষ্ঠ। 'নাকোডুক-র 
ঘগোয়] ঘটণা, “সরি, সিথি, বেন্কি'র কিশোরজীবন, 
'বাতিরও'-এর বিশালময়ী মহিপা, 'তালবন মুলো?র চেখু 
বা শ্রগালিএ জীবন খা আদশখাদিত। ইত্যাদি যে কোনও 

বিষয় তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ভাহাতেই তাহার মর্ষম্পর্শী 
আকর্ষণ খঙমাণ। 

মুশিমাণিক।ম্ শবলিংহ পাও লখু হাগ্যরসমূ্ড ঘরোয়া 
গল্প সিতে পারদশী | তাভার হষ্ট চবিন্রগুপিৰ মধো কাস্তম 
শ্মরণীয , নিবক্ষব গ্রী হহযা৪ সে তাহার বিচক্ষণতার জন্য 
শাক্ষত শ্বামীকে বোকা বানাইয়াছে। বেশচশমের গল্প 
যৌন আবেদপদুক্ত এবং ত্র্চ চরিবস্তপির প্রি সহি 
পূণ। বিশ্বনাথ শাশ্রা সম্পরা বশিষ্ট গর্রললেগকরূপে অবতীন। 
পাঞ্সমবাজু একটি গাপ্র্জাঠিক পুবস্কীবদ অর্জন কখিয়াছেন। 

উপগ্তানঃ বঙমানে মৌলিক উপগাস অখায়, 
বখৈচিঞ্রো ও গুণে সমু | ব্যাগিগ্গাৰ পাবতীশম সব£খম 
জনৈক গ্রামা বারির বিসা হমাকা শবশন্বনে একা 
'আগ্যেপান্ত হশ্য-বসা মক উপগ্াাপ রচনা কবেন। 

খিশ্বলাথ সঙতানাখাধণের পাস মখাধ রব এবং 

বিচিত্র । ঠাহাব 'বীগবল হা একি শ্রেঠ কাত। ভাহাখ 
বচন] বিরাট প্রতিভার পারচায়ক চাকভপরিচযে পণ । 

বাপাণাজু মাধার তাহার এচনায় প্রবাহমাযা বশ] করেন। 
তিনি শি ও সাহিত্যে এদাপমতাবলম্বী এবং ডঞ্জশপ্রেম- 

বর্ণনায় সিদ্ছহপ্ত। তাহাৰ উফ” এব সাঙ্বাহন 
আমপেব এঁতিহাসিক কাহিনীর ডপগ্তান ঠিমাবন্নু 
স্থগভীর আাধাগ্সিক আবেধনবুক্ত । এতিহাসিক উপন্তাস- 
পচনায় নোবি সিপহৃস্ত। 

বিবিধ: অন্ধ সাহিতা খঙমানে বিঙিম্ন দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । চলিত তেলুগড র নিিচার খাবহার 
ঘ্বাা সাংখাদিকতার দ্রুত প্রসার খটিতেছে। বাবিপাল 
৪ আড়পের রচনা সাহিশ্যগুণলম্পন্থ। কুরুগার্টি-প্রমুখ 
সাহিতাস্মালোচক্দের সহান্বত্বৃতি ও দৃষ্টিসামা উল্লেখ- 
যোগা। শ্রাপাণ? ও জানকীরাষের আত্মজীবনী স্ব-স্ব গুণে 
স্থন্দণ। জীবনী-সাহিতোও বহু বিচিত্র অগ্রগতি ঘটিয়াছে। 

সাহিতোর এই সধাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্গে পুরাণ ও সংস্কৃত 
নাটক গগ্ে ও পদ্যে এখনও অনুর্দিত হইঙেছে ; অপরূপ 
শতক ও প্রবন্ধ-কাব্য এখনও রচিত হইতেছে। 

নোগি নরসিংহ শান্ত 

৭৪৮ 



তেলেঙ্গান। 

তেলেঙ্গানা, তেলিঙ্গানা ৭৭০ হইতে ৮১০১৫ পূর্ব 

এবং ১৬০৩০ হইতে ১৯০৩০' উদর পর্যন্ত বিস্বৃত অঞ্চল । 
এই অঞ্চপ অন্ধ প্রদেশের মহবুবনগর, হাযদরাবাদ, 
মেডক, শিজামাবাদ, আদিলাবাদ, করিমনগর, ওয়ারঙ্গল, 

খম্মম ও নাপকোণ্ডা প্রন্ঠুতি নটি তেনুগ্তভাষী জেলা 
লইয়া গঠিত। 

এই অঞ্চলের "অধিকাংশই সমপ্রায় ভূমির অন্তর্গত এবং 
আকিয়ান মুগের নীল শিলাভিন্তিক। উন্তরাংশ ভিন্ন 
এখানকার গড উচ্চ] প্রায় ৬০০ মিটার , সমগ্রায ভূমিতে 
মধো মধো কোণাকৃতি পরত দেখা মায়। হায়রাবাদ 
শহরের চতৃদিকে গ্রযানিট পাথবের ছোট ছোট পাহাড 

আছে। সমস্ত অঞ্চপহ শুষ্ক । ছোট নদীগ্চপি গ্রীষ্মকালে 
শখাইয়| যায়। উত্তরাশ জঙ্গশাকীর্ণ, কিন্ত শন্যান অংশে 
সর্ব সাভানা-জাতীয় তৃণভূমি। পশ্চিমঘাট ও প্বঘাটের 
মধো বৃষ্টিচ্জাযা অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া প্রখানে গড বাষিক 
বঙ্গিপাঠ প্রাথ ৬৫০-৭০ মিপিখিটার (২৫-৩০ উপ্চি )) 
গীক্মণালীন গড উত্তাপ ৩৩০ সেন্টিগ্েড (৯১০ ধারেন- 
হাহট ) এপ এ।ওকাশীন গড উন্ধাপ ১৪০ সেন্টিগ্রেড 
(৫৭০ খারেনহা হাঃ )। 

কেহ কেহ বপেন, কালেশ্বর, শ্রইশল ও ভীমেশ্বর এই 
[*নটি শৈলে শ্িশ্গি ন্বাপিড্ হইবাছিলেন বলিয়া এই 
%৫শ ধিলিঙ্ নামে বিখ্যাত হয, তাহাই এখন অপএ শে 

তিশঙ্গ, ০*পুণ্ড ৮ডা* নামে 'অতিহিত হইয়াছে । আবার 
কেহ খণেশ এ, পুবকালে বিকপিঙ্গ নাম ছিল, কি? পোপ 

পাহয়া ধিলিক্ষ ৪ তিশিঙ্গ হয। মহাভারত ভিলিগের 
উল্লেখ নাহ । খ্রীষ্টীয ১ম শহকে গ্রিনি মোদাগলিঙ 
শব্দের উল্লেখ করেন। তৈপঙ্গ ভাষায ঘুদ্ধ শের অর্থ 
তিন, স্থতধাৎ মোধোগলিগ্গ শব দ্বারা ভিকপিঙ্গ বোঝায। 
খ্্টায় ২য় শঠকে ঢলেমি ব্রিগপিপটন দেশের উল্লেখ 
করিয়াছেন ভাহা। বিকলিঙ্গ হইতে আসিতে পারে। 

্রীষ্টায় ১১এ শঙকে উৎ্কপরাজ উদ্োতকেশগীর সময়ে 
উত্কীরণ একট শিপিতে শবগ্রথম তিশঙ্গ দেশের কথা 
আছে । প্রাষ্টরীর ৭ম শঙকে চীন-পরিব্রাজক হিড-এশ্ সাও 
এখানে আসেন । আশোকের পর হেলেঙ্গানা অঞ্চণে 
অস্ত্র, পল্লব, চানুক্য, যাদব ও তুকী রাজবংশ আধিপত্য 
করে। খ্রী্টীয় ১৬শ শতকে কেশেঙক্গানা মোগল এধকারে 
আমে। আইন-ই-আকববীতে “তেলেঙ্গান। বা তেলঙ্গ হবা 
বেরাবের দক্ষিণাংশ বশিয়া নির্দেশিত ছিপ। তখ্কাণের 
“তৈলঙ্গানী? সরকার ১০টি পরগনায় বিভক্ত ছিল। 

১৭৬৬ গ্রাষ্টাকে উত্তর সরকাএকবপে ইহা ইংরেজদের 
অধীন হয়। ১৯৪৭ গ্রগ্নান্ধে ভারতের স্বাধীনতার সময়ে 

তেস্সিভোরি, লুইজি পিও 

ইহা হাযদরাবাদ বাজ্যবপে নিজামের শানণাণীন ছিল। 
তহপেঙগগানাতেই ভূদান আন্দোশনেব জন্ম ঘটে । ১৯৫৬ 
্াষ্টার্ধে বাজাপুনগঠনের পরব কেলেঙ্গানা অধ প্রদেশের 
অন্থনুক্তি হইয়াছে । “মন প্রদেশ? ছু। 
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মৌমানন্দ চট্টোপাধায 

তেস্সিতোরি, লুইজি পিও (১০৮৭-১৯১৯ শ্রী) 
উপ্তর ভারতের আণুনিক ভার'ঠীয মার্ঘভাখা পদবি মধ্যে 
রাজস্থান '্বন্যতম | হঢালীষ ভাবু *বিছাবাদ তেস্লিতোবি 
এই খাঞ্রস্থানী ভাষ। ও সাহিতোর গবেষণায় একজন 

পথিরুৎ। তিনি ১৯১৪ খগ্কান্দে থম ভাবতে 'ছাসেন, 
পাচ খংসব ভাবত থাকিয়া খাজস্থানী ভাঙা ল্য! 

গবেষণা কবেন এবং বাজন্থানী ভাষায় রচিত পুরাতন 

সাভিতোর শুভ শিদশন সগ্রহ করেন। ১২১৭ খ্রীষ্টাবে 
কথেক মাম উটাশীতে কাণতাহযা হেস্সিনোবি আবার 
ভ; 5 ফিরিয়া শাসেন এবং ও বৃহসবেই পতেঙ্থর মাসে 

বিক "রে পরপোকগমন কবেন। তেস্সিশোরির পধান 
কীতি পুরাতন পশ্চিমা বাজস্থানী ভাষার এতিহাপিক 
বাকরণ 'হিস্বিক্াযাল গ্রামার অফ দি হল্ড এ়েন্টার্ন 
বাজস্থানী স্পী৮” ১৯১৪ হহতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাজেব মধো 
'ইাণ্তযাণ অঠান্টিকোথাধি' পন্ধেব বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয--ইঈহা এখন ৭ গ্রস্থাকারে সংকলিত হয় নাই । রাজস্থানী 
ভাষা বিষয়ক এই মৃগ্যবান আলোচনা ছাড়াও, তেস্সি- 
তারি বাজস্থানী ভাষায় বচিত কষেকখানি প্রাচীন 

সাহিত্য ওমর সম্পাদন] করেন এবং এইগুণি কলিকাতা 

এশিয়াটিক সোসাইটি কতক প্রকাশিত হয়। ১, 'রিচনিকা 
পাঠৌর বতনসিংঘজী তরী, মহেসধাসৌত খিডিযা জগা-রী 
কহী” (১৯১৭ খ্রী) ২. “বেলী ক্রিসণ-বকমণী গী 
রাঠৌর রাজ! প্রিথীগাজ বী কহী' (১৯১৯ খা) ৩, 
“ছন্দ বাউ জেঙমী রো রিঠ হুজে বে? কিয়ে। (১৯২০ খ্র)। 

মিলবুমব কাঞ্জিলাল 
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তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্ধণ 

তৈত্তিরীয় ব্রাক্মগ যন্র্বেদ দ্র 

তৈমুরলঙ্গ (১৩৩৬ ১৭০৫ খ্রী) ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে টএমুবপঙ্গের 
জন্ম হয এবং ১৩৬৯ খ্রীষ্টান্ধে তিনি সমরকন্দের সিংহাধনে 
আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন চাঘতাই তুক্ষীরদদের 
নেতা , পারস্য, আঘগানিস্তান ৪ মেসোপটেমিয়া জয় 
করিযা তিনি ভারতেখ দিকে দু্িপাত করেন । 

১৩৯৮ গ্রাপ্নাব্ধে এক ধিশাল সেনাবাহিনীসহ ভিনি 
ভারতবষে আগমন করেশ এবং লম্ব। পীপাশপুর ও 
ভাঙুীর গুতৃতি জনপদ লুঠন ও বিধ্বস্ত কর্পিা পরী 
উপকণে উপন্থি৬ হইলেন । তাহার সঙ্গে প্রায় এক পক্ষ 
হিন্দ বনী ছিপ। পাছে তাাবা বিদ্রোহ] হয় সেইজন্য 
তৈমুর তাহাদিগকে হভা কবিলেন এবং তোগপক ব'শের 
শেষ হ্ুলান নাধিঞ্দণন মামুদকে পরাজিত করিধা তিনি 
দিলী অধিকার কবিলেন। দিল্পীন্ে ভীহার দুই সপাহ 
অবস্থানকালে কয়েক দিন পিপী, সিরি, জাহাপনা ও 

পুরাতন দিলীতে নুশস হন্যাকাণ্ড ও লুঃন স ঘটিত হয়। 
প্রভার ৫নকালে মীরা, কারা, 9 জন্মু প্রভৃতি জয ৭ 

ল$ন করিয়া] তিনি ভারত তাগ করেন (১৩৯৭ শ্রী )। 
হার আারুমণে দিলী বি্বস্থ হয় এব উত্তর ভাবনে 

অপরশীয় রাজনৈতিক, অথ নৈতিক ও সামাজিক ক্ষত্তি 
সাধিত হয। এই মাঘাতে জরাজীর্ণ দেনী সামাজোর 

বিপর্ধগ ঘটে । ১৪০৫ খ্াষ্টাবের ১৯ জাগয়ারি ত্মুবলঙ্গে 

মুত হয। 

মে।দঈন্ণ।থ চেণবী 

তৈল সান্দ( ভিড ), দাহা, প্রশম ( নিউটাল ) তরপ 
পদার্থ । তৈপ প্রধানতঃ ভিন প্রকার-- ছুগভ হহতে 
নিষ্ধাশিত হাইড্রোকাবন-ঘটিত খনিজ তৈপ, জুই চামেপি 
গোলাপ খমখস প্রভৃতি উদ্ধি হইতে শিক্ষাশিত স্থগন্ধি 
উদ্ধাগী গন্ধ তৈল এবং কড হেবিং সাডিন হাঙ্গর তিথি 
সীণ প্রতি প্রাণা ও সরিষা চীনাবাদাম জপপাই ডিল 
তিমি বেডি প্রতি উদ্ধিদ হইতে নিকাশিত চবিজাতীয় 
তৈল (খনিজ তল ও শিন্ধ তৈল, প্)।, শিয্পের 
আলোচনায় অবশ্য তল বলিতে কেবল চাবজাতীয় তৈল 
বুঝাউবে। 

তৈল (শর্ধাৎ চধিজা ঠীয় তৈল) স্েহপদার্ণ। ইহার 
প্রতিটি অধু এক '্সণু গ্লিসারিন ও তিন অণু চর্বি্াতীয় 
আলিডেব সমন্বয়ে গঠিত। ইহা জলে অদ্রাবয, জলের 
সহিত মেশে৪ না। আপেক্ষিক গুরুত্ব জল অপেক্ষা কম 
হওয়ায় ই! জলে ভামে। ইথার, ক্লোরোফর্ম, বেন্ক্তিন 

তৈল 

প্রভৃতি জ্রাবকে তৈল দ্রবীহত হখ। লে অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুধ অপুর চবিজাতীয় আমিড ও অসংপূন্' চবিজাতীয় 
আঅ)াপিডের পবিমাণ অধিক হওয়ায় ঘি, চবি ও অন্যান্য 
নেহপদার্থের তূপনায় ইহা গপনাঙ্ধ কম, সেজন্থা সাধারণ 

তাপমান্নাঘ ৮*ল তরণ থাকে । দীর্ঘ দিন স'রক্ষণে তৈলের 
অণুর অসংপৃক্ত স্বানগুলিতে অক্সিজেন যুকু হইয়া ছুর্ন্ব 
আল্ডিহাহড-জাতীয পদার্থ এ মু চবিজা ভীয় আিডের 
উদ্দণ ঘটে । নিকেল অঠঘটকের সাহায্যে হাইড়াজেন 
যোগ করিয়া উঞ্জচ্ (*লেখ অস"পৃক্ষ অণুগ্তলিকে সংপৃক্ত 
করিলে বণস্পতি ডৎপন্ধ ইয। অসংপূক্তি কম থাকায় 
বনম্পতির গপনাঙ্ক অপেক্ষারত অধিক, ফলে সাধারণ 
তাপমানায় হহা শর্ব কঠিন। আমেরিক। ও ই৪বোপের 
নানা দেশে মাথনের পরিবর্থে বাবহারের ভগ্ত তপার বীজ, 
সম]বিন, চীনাবাদাম প্রভতিব ঠহপের সহিত ছুধ, বুঞ্ক- 
দ্রবা পুভ়তি মিশাইথা মাগাণ্ন ট্ৎপাদন কবা হয়। 

তৈশ( মর্থাৎ চবিজা শীষ টপ) ছুহ প্রকার জানব 
9 উদিত জান্তব ৮৩ প্রধান 5: সামুদ্রিক প্রাণা হইত 

মাহাত হয়| এ উদ্দেশ্যে জাপান ৭ গপ্তণ আমেরিকাব 

সমীপবল সমুদ, উত্তরসাগব ৪ মের সাগবে সা[ডন) হেরি”, 
ক, হাঙ্গর, ঠিমি, সীপ প্রভাত প্রা হঠব। সাবান, রভন, 
প্র৬ €$টি ঈত্পাদনে, খাটি জালাহ বাও কাণে ও খাছ্ছে 
এই সকপ ঠৈলেব বাধহার হহযা খাকে । কউ হাঙ্ষব 

প্রহৃতির যকতের চলে যযেই টিগামিন ণ এবং ডি 
বওমাণ। 

উদ্দিজ্দ *লশলিকে অসাপুক্ি অন্যাযী ঠ্নিটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সবিণা, চীনাবাদাম, তিল, 
তুলার বীন, টা, সম্মাবিন প্রড়্তির হলে অস গৃপ্জি 
মাঝামানি ধরনের, ইহারা সহজে সম্পৃ শুখায না এবং 
খাছ, বানিশ প্রভৃতিতে ইহাদের ব্যবহার হয়। হিসি, 
হে্পবীজ প্রভৃতিণ ৫ঠপ অতাণ্ত অসপূপ্ত হ ওয়ায সহজেই 
শুখাইয়। যার, তাহ ০৮েল রু৬১ বানিস হতাদিতে এগুপি 
বযবহত হইয়া থাকে। জলপাই, রেডি প্রল্ভতির লে 
অসপৃণ্জি অশ্যন্ত কম বলিয়। এইপুপি সাধারণতঃ শুখায় 
না, সেজন্ত যন্ধে পিচ্ছিনকারক (লুর্রিকেটি*) তৈল হিসাবে 
ইহাদের প্রচলন আছে » খাগ্যে এব" ভেষজ ও সাবান- 

শিল্পে ইহারা বাবহৃত হয়। উদ্ভিজ্জ তৈলগুলির মধ্যে 
চীনাবাদাম, তিল, তিনি, রেডি, সরিষা, সয়াবিন প্রভৃতির 
তৈল বীজ হইতে, ভুট্টার নল ভ্রণ হইতে এবং জলপাই, 
নারিকেল প্রভৃতির ঠৈল ফলের শান হইতে নিক্কাশিত 
হয় ( 'চীনাবাদায”?। “তিপ', “£তলবীজা”, “নারিকেল ও 

ভুট্টা? ভ্র)। 

ণ৫€ 



তৈল 

পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, আসাম প্রভৃতি রাজো সরিষা ও 
চীনাবাদীমের তৈল, কেবলে নারিকেণ তৈপ, অঙ্ক, মহীশূর 
ও মাত্রা্জে তিলের তৈল এব" কাশ্মীর ও হিমাচল 
প্রদেশে কিছু কিছু তিসির ঠৈপ খাওয়া হয়। চীনাবাদাম, 
তুলার বীজ প্রভৃতির ঠতপ হইতে ভারতে বনম্পতি 
উৎ্পন্থ হয়। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভূমধসাগরীয় দেশে 
জলপাইয়ের টপ, চীন ও জাপানে ময়াবিনের তৈল, 
আমেবিকাঘ় ভুট্টার ৫ঙল, পাশিয়া ও পোপ্যাঞণ্ডে ভিসি 
ও স্ুর্যমুখীৰ ঠহল এব মিশরে তপার পাঁজের তৈল আহার্ষে 
খাবহারের উল্লেখ করিঠে হয়। উদ্ছি্জ তৈপে শতকরা 
প্রাক ১০* ভাগই স্েহুপদার্থ ; কাবোহাইড্রেট, প্রোটিন 
বাজশের লেশখাত্র নাই । এত অধিক খাগ্যবস্ত থাকায় 

টন সবাপেক্ষা ঘনীতূঁত খাদ্য বশিষা বিবেচিত হয়। 
চীনাপাদাম, সযাবিন প্রন্ৃতির হলে লিনোলেয়িক 
আপিড, সিনোপেনিক 'আমিড ও আ্যপ্রাকিডোশিক 
আসিড গামে দেহের পক্ষে অশ্াধশ্যক তিনটি অসংপৃক্ত 
চবিজাশী *ি৬ যথেই পরিমাণে বঙমান। উদ্ছিজ্ঞ 
তলে খুব সামান্য জৈব পণ থাকে ১ ভিটামিন এ, 
বি, পি, [9 এব” কে প্রা নাই খলিপেহ চলে। কিছ 
বিঙন্ু উদ্ছিঃ্র “লে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন ই 
বতখান। খাগ্ের ৬পের শতকরা প্রা ৯০ ভাগই 
দেহে কাদে লাগে ও প্রতি ১০* গ্রাম পল হইতে প্রা 
৯০০ কিলোক্যাপোরিবও আবধক শক্ি উৎপন্ন হয 
( “খাছ” ভু )। 

তৈপবীছগ ও তৈপের উৎপাদন বনু প্রাচীন কাপ 
হইত্েহ প্রচলিত ছিল। খষ্টপবাব্ধে আগেই 
লেবাননের ভূমবাধাগনীন্ব অঞ্চলে ভামধুগেব চাবীর] জপ- 
পাহযের চাধ কারত। এীটে আন্ুমাণক ৩০০০ শ্বীষ্পুবাকে 

লনাপ্রস্থপ যুগের চাষীবা! জলপাহযের চাষ আরম্ভ করে। 

ক্রমে জলপাহযের তৈল এীটের অন্ত ৩ম প্রধান রানি ৬ব্যে 

পাঁরণত ₹য়) এ খীপে মিনোযান যুগের ক্ুস্সস বাজ- 
প্রাসাদের (আনুমানিক ১৭৫০-১৪০০ খ্রা্টপৃবাৰ ) ধ্বংসা- 

বশিষ্ট তাগডাবে জলপাই তৈলের বু পার আবিষ্কৃত হহযা্ডে। 
সে সময় মিশর ও মধ্যপ্রাচোর বু দেশই কীট হহতে তেপ 
আমদানি করিত। সমসাময়িক যুগে সাই পাস দ্বীপেও 

উৎকৃষ্ট জলপাই তৈপ উৎপন্ন হইত । মিশরে এতিহাসিক 

যুগের স্থচন। হইতেই তৈপ বাবহারে উল্লেখ আছে, তৃতীয় 
রাজবংশেব যুগে (আন্টমানিক ২৯৮০-২৯০০ গষ্টপূবাক ) 

মুখনিমিত বুহৎ তৈপাধারে তল সঞ্চিত থাকিন, একাদশ 
রাজবংশের আমলে ( শাচমানিক ২১৬০-২০০০ খ্রীষ্টপৃধাব ) 
ভারী পাথর ও বিশ।প মৃঠি টানিয়া লইয়া! যাইবার সময় 

৩৪০৩০ 

তৈলঙ্গম্বামী 

তৈল ঢালিযা পথ পিচ্ছিল করা হইত এব+ ম্ষ্টাদশ বাঁজ- 
বুশের সময় (আনুমানিক ১৫৯০-১৩৫০ খ্রীষ্টপবাব্দ) প্াজস্ব 

হিসাবে তৈপ মর্পণের গপা ছিপ । আআনান্োেশিক়ান্ধ হিত্ঠী 

বাজে (আাগযানিক ১৭৮০-১১৯০ শ্রাপ্ুপবাব ) যথেষ্ট 

জলপাই ঠ5ল উৎপন্ন হইত । বোখান্কক্যোই এর ধ্ংসা- 
বশেষে প্রাপূু মুখ্পকে উতৎ্কীর্ণ হিন্রী আইনের ধারা হইছে 

বুঝা যাশ ঘষে হিন্ী গাজ্যে মাখণ অপেক্ষা &লের মৃণ্য 
অধিক ছিল। হিত্ী রাজন্যবগের শব্দাহের পব দগ্ধাবশিষ্ট 
অস্থিগুপিকে কিছুকাল উৎকৃষ্ট তপে ডুবাহয়া রাখার প্রথ 
ছিল। ক্রীটে মিনোয়ান গাজোর পতনের পব ( আমুমাশিক 
১৪০০ গ্রাষ্টপুধান্দ ) ভূমধাসাগরীয় "অঞ্চলে £এলের বাবসায় 
গ্রীসের অন্তগত মুকেনাই (0১০6081)-র অধিবামীদের 
কুক্ষিগত হয়। ভারতে সিন্ধু সস্থতির যুগে (আাহমানিক 
২৮০০ ২২০০ গ্রীষ্টপূধাব্ধ ) হরগ্পাগ্গ হিলের চাষ ৪ 
প্যবহারের প্রমাণ পান্যা গিষাছে » তবধিক ফগে খাছ্যে 

(তল ও সরিষা] ব্যবহারে উল্লেখ আছে । 
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দেবক্তা'তি দাশ 

তৈলঙ্গম্বামী যাদ্রা প্রদেশের অন্থগত্ড ভিজিফানাগ্রামের 
নে'লিয়া নামক স্থানে ব্া্ণকুলে মহাম্া তৈশঙ্গস্বামী 
জনগ্রহণ করবেন । তাহাএ আদ্রিনাম শ্বিখাম (খহাঞ্বে 

গণপি বা তশঙ্গধধ )। পিভার শাম শুসি ত। কেহ 
কেহ বলেন মাশার আদেশে তিনি বিবাহ করিয়াহিলেন। 

কথিত আছে মাতহবিয়োগেব দিশেহ টিনি গৃহ তাগ 
কবেন। পদব্রজে তিনি বগুবার ভাখত পরিশ্রমণ কেন 

এবং অশাধারণ খোগশওব জণ্ সবর অতুল খাত্িলাভ 
কবেন। শ্দে জীবনে তিনি কাশধাষে পঞ্চগঙ্গাঘাটে 

বাম করিতেন। রামকষ্। পবমহংসদব কাশাতে ফাইয। 
ইহাকে দশন করেন। এ সমুম তাহার আতমানুষিক 
কাধকগাপ গ্রতাক্ষ কবিযা অগাঁণত বাতি শিখত সছ্িত 

ইহইতেন। তাভাব শীতোফজখান, ম্বধাতিধশবোধ বা খাছ্া- 

থাগ্যাবচার কিছুই ছিল না। জীখন্যুক্র মহাপুণযজ্ঞানে 

সকলেই তাহাকে অশেষ ভক্তি করিতেন | ১৮০৯ শকাবের 

পৌধ মাসে (১৮৮৭ খ্রী) শ্ল্কাগণে মতে দুই শত 
আশি বখসর বযসে তাহাব দেইত্যাগ ঘটে। 

৭$৯ 



তৈলবীজ 

দ্র গণেশচন্দ্র মুখাপাধ্যাঘ, জীবণী সংগ্রহ, কশিকাতা,১৩১৯ 
বঙ্গান্ধ, উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, মহাহ্থা ঠতলঙ্গ্বামীর জীবনী 
৪ ভবোপদেশ, কলিকা ৮, ৮৩২৩ বঙ্গাব্খ, উমাচরণ মুখে- 
পাধ্যায়। মহাকাবা বঞ্টাখপী, কপিকাভা, ১৩২৩ বঙ্গাব্, 
ংকরনাথ বায, ভারতের সাধক, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, 

১৩৬৩ বঙ্গাবা। 

কলাণী দু 

তৈলবীজ ভ্রণের পুর জন্ত বীজের অভ্যন্তরে শস্য 
( এন্ডোম্পার্ম ) অথবা বীজপবে নানা প্রক্কার খাগ্যবস্ত 
সঞ্চি* থাকে | তিল, ভিসি, রেডি, সরিষা প্রভৃতির বীঞ্জে 
প্রধানত: তৈলজা তীয স্েহপধার্থ এণের জন্য সঞ্চি ত থাকে, 
তাই ইহাদের তৈেলবীজ খলা হয়। ইহাদের ঘানিতে 
নিশেষণ করিলে উীদ্ঘজ্জ তৈপ বাহির কলা যায । 

তিমি শিনামিঈ গোরায় ( ঢা1]15111700576 ) 
দ্বিধীজপত্রী বীকং্জা শীষ উদ্ঘিদ। বিজ্ঞানপন্মত নাম লিনম 
উসিতা্স্পিমম (17710) 1/51000597101071) 1 ইহার শু 

ধীজগুলির বহিঃনক জল শোধণ করিযা আঠাল হইয়া 
যায। ইহাব ধীজপদ্ধে শতকরা ৩২ ৪৩ ভাগ হলুদ, লাল 
বা বাদাম বণের একপ্রকার গন্ধসুঞ্ তৈশ বহমান | এহ 

ভপ বাদুর অগ্রিজেনের মহিন বিঞ্যার ফলে শুখাইথ। 
কঠিন হয়া যায। ১২৫০ সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ফুটাইলে 
তিমির ৩লেব শুষ্ক হইবার কম ঠা বাড়িয়া যায়। কাঠ 
ও পোহা রঙ করিতে এবং খাশিশ, লিনোলিষম, সাবান, 
ছাপার কাপি গ্রহতি প্রন্তত কবিছে ভিপিব তৈল বাবহীত 
হয়। বিনা উন্তাপেও তিমির ঠতল উত্পন্থ কর যায়) 
ইণ্রোপে হাহা খাছ্য হিলাবে গৃহীত হইয়া থাঃক। 

রেডি এউবোববিযাসিহঈ গোরের (ঢ৭10115-00101,00- 

১14০০৪০) 'অন্তকুক্তি দ্বিবীজপনাী বুহৎ্ গুল্ম বা শর বুক্ষ। 
ইভার শিজ্ঞানসম্মত পাম বিসিনস কোম্মুনিস (13571045 
001712111,) 1 পঞ্থাটে বীজের বীজত্বক কুখণশ দাগণুক) 
ধুর বর্ণ, কঠিন ও মহ্চণ। বীজের এক প্রান্তে শাদা কোমল 
কাযারন্কশ (০৪1017016) অবস্থিত। লীঙে শ্বেত বর্ণের 
শস্যের ভিতর ২টি শা, পাতলা, শিক্পাধুক্ত বীজপত্র 
বতমান। শম্যে শঙকবা প্রার ৩৫-৫৫ ভাগ ঠৈপ 
থাকে । এই ঠগল ঘন, বর্ণহীন অথবা! ঈমৎ সবুজ এবং 
সহজে শুগায় না। জোলাপ, জাপানি ঠ৪প, যস্্রে বাবহ্থার্য 
পিচ্ছিপকারক (লুত্রিকেটিং ) ঠৈপ প্রভৃতি হিসাবে এবং 
সাবান, কেশতৈপ, কালি, প্লান্িক প্রভৃতি উত্পাদনে 
রেডির তৈপ বাব্ছত হয়। উহার খইপ বিষাক্ত বলিয়া 
পশুথাছ্যের অন্্পযোগী ১ কিন্তু ইহা সার হিসাবে উত্তম। 

তৈলবীজ 

সরিষা ক্রুসিফেরিঈ গোত্রীয় ( চ৪া0119-0001- 
61576 ) দ্বিবীজপতী বীরুৎ । ব্রামসিক। গণের ((017003- 

ঢ:595106 ) বিভিন্ন প্রজাতি সগ্িষ। বলিযা পরিচিত। 

রাই, শ্বেত, টোপ্রি, কোপজা, বেপ প্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রকার সরিষা চাষ করা হয। সরিষার ক্বদর গোলাকুতি 

বীজের আবরণ শ্বেত, হবিদ্রা বা বাদামি বণেধ হইয়া 
থাকে । বীজপত্রে শতকরা ৩০-৪৫ ভাগ তল বর্তমান । 

তৈল প্রধানতঃ বন্ধনে এবং খইল পশুখাস্য 9 সার হিসাবে 
ব্যবহৃত হখ। 

শী নকুমার ভষ্টাচাধ 

পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সরিষার চাষ এবং উত্পাদণ 
সরববাপেক্গা বেশি । পৃথিবীতে যেখানে বিভিন্ন প্রকার 
মরিষার বাধিক চাষের পাধমাণ ৫১ লক্ষ হেরীব, সেখানে 
ভ।রত্েই চাষের পরিমাশ ১৮ লক্ষ ঠেঁবেরও বেশি, 
বাশ্িক ফলন পথিবীতে ৪৫ লর্ম খেট্রিক টন এবং 
ভার ১৪ লক্ষ মেট্রিক ৪ন। হেকঈটব প্রাঠ গড ফলন 
পৃথিবীণ্ডে ৫৭০ এব" হাব ৪৯০ কলোগ্রাম। সবিষা 
উষ্ এবং নাতিশীতশাফ উত্ব মণলেপহ ফল * সম্থোণ- 

জনক এ্ির জন্য অপেক্ষাকঠ শাহ আপবহান্খাব 

প্রয়োজন । বিভিন্ন জাঠের সামার এধো চোবি। রাই 
ও বাদামি সবিষাভ প্রধান । , চর্বপ দে দাশ অথবা 

পলিমাটি চাষেণ পক্ষে উৎক8% 1  ৪-৬ বাধ টাম করিয] 
জমি ধুলাব মত ঠঠযাবি করিয়া "আশ্বিন কারক মাসে 
হেক্টর প্রতি গ২-৭ কিশোগ্রাম খীজ ছিঢাইয়! বা যদ্ষের 
সাহমো সাবিতে পন করা হয। মিশ্র চাষে পীণ কম 

লাগে। সাপাবণতঃ বিন। সেঞে চাষ কয, কিন্ত মেচেব 
দ্বাথা উপকার পাপুয়া যায। তেব এখং খালাথশিক 
উভয় প্রকার সার প্রয়োগেই সকল ছান্রে সব্ষা সাড। 

দিয়া থাকে । ভাল ফ্পনের জগ টোরতে ৩৪, বাদামি 
সরিপাঘ ৪৫-৫৬ এবং বাই-এ ৫৬৬৭ কিশোগ্রাম 
নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ অনুমোদন করা হয়। মাঘ- 
ফাঞ্ধনে হাত দ্যা উপভাইয়। অথবা কাস্তে দিয় কাটিয়। 
গাছগ্ুলি কয়েকদিন শ্থাইয়া খশদ দিয়া মাডাইয়। ও 
ঝাড়িয়া রাখিতে হয়। ষোটামুটি ভাল চাষে হেক্টর 
প্রতি টোরি ৫-৭$ শত, বাদামি সরিষা ৯ ১১8 শত এবং 
রাই ১১৪-১৩২ শত কিলোগ্রাম ফলন দেখ । “তিল' দ্র। 

দ্ব৭ [7019 00700] 01-১69৭ 00101010066, 
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মুবাবি পসাদ গুহ 

উপরি-উত্ত ঠৈপবীজগুলি ব্যতীত জপপাই ৭ 
নারিকেলের শাস হইতেও উদ্ছিজ্জ তপ নিষ্কাশিত হয়। 

জলপাই গলেযাসিঈ গোত্রীয় (ঢ70119-0168086) 

৩-১২ মিটার উচ্চ চিরহবিৎ বুক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম 
ওলেয়া এউরোপীযা (018৫ ৫%0196৫, )। আদি টৎপন্দি- 
স্বল সম্ভবতঃ ভূমধ্যলাগরীয অঞ্চল ৭ মধা এশিয়া। 
বতমানে ফল ও তৈপের জন্ত স্পেন, পত্ৃ গাল, ইটালী, 
ফ্রান্স, গ্রীস, যুগোগ্লাভিয়া, তুরষ্ক, সিবিষা, জর্ভান, 
সাইপ্রাস, আশজিরিযা, আর্জেণ্টাইনা, মাক্ষিন যুকবাষ্ট, 
অষ্ট্রেশিষা প্রভৃতি নান। দেশে জপপাহযের চাষ হখ। 
ইহা পত্র প্রশস্ত এবং ফুল উভলিঙ্গ অথবা পু*শিঙ্গ , 
কেখল ১৩1 “ খুশ হইন্টইে ফল হয়। বাযুর সাহায্যে 

পরাগ সযোগ ঘটে | গপ ৬পজাহীষ। স্থপরু দলের শাসে 
এণকবা ২০ ৩* আাগ তৈপথাকে। ফলেব শাস হইতে 
শিক্ধাশত তৈল ছুমধাসাগরীয অধালে ও অন্তান্য দেশে 
বন্ধনের কাধে বাখহাত হয়। ফশপের 'মাারএ উপাদেয় 
খাস্কা। “তৈশ” ও নারিকেল দ্। 

তোগলক তোগলক কশ (১৩২০ ১৪১২ ম্র)। দিল্লীর 
মিহামনে তোগপক বশেব গঠ্ষা কবেন গিযাস্বদ্দীন 
তঠোগলক। হিলি জানি তুকী ছিলেন এব স্বকয 
বঞঙ্পক্ষতাখ উ৮» শাসনে প্রতিষ্ঠিত হহযাছপেন। শাপন- 
কাধে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এব” মগ্পান 

প্রভৃতি কতকগুলি ময়সামন্সিক কলুষতা। হাতে মুই ছিলেন | 

সরঞ্াবি ডাক চলাচলে জন্ব তিনি প্রযোজনায বাবস্থা 
করেন এবং প্রাটীরবেছটিত তোগপকাবা॥ শহর নিমাণ 
করাইধা সেখানে রাজধাশী স্থানান্তরিত কবেন। ১৩২৫ 
খ্রষ্টাৰে তাহার মু ভয। 

এই কশের অবশিষ্ট আঢ জন স্থুপতানের মধো 

(নসরৎ শাহ সহ), মহম্মধ বিন ০োগলকেস (১৩২৫- 
৫১ খ্রী) এবং ফিরোজ তোগপকের (১৩৫১৮৮ গ্া) 

শাসনকাল বিশেষ উল্লেখযোগা | 
মহম্মদ বিন তোগপক ছিলেন সেই যুগেব একজন 

শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ৪ প্রতিভাবান ব্যক্তি, শিষ্ঠাবান মুঘলমান, 
অন্ত ধর্মাবলম্বীদের গ্রর্ত উদদারভাবাপন্ন এবং সমসামধিক 
কালের নৈতিক কলুষতামুক্ত । এক দিকে অতাস্ত বিনযা 
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তভোগলকাবাদ 

ও দানশীল, শমপর দিকে ভ্াহার চরম নুশমভার ও ধের্ধ- 
হীলতার পবিচয়ও পাওয়া যায । তাহাব অসাধারণ ও 
কঙকট। অদ্ভুত উদ্ভাবনী শপ্ডি ছিপ এব আনেক নৃতন “তন 
পরিকল্পনা ভাহার মাখাম আসিত। তিনি -শামখও্ড দিয়া 
ব»মান কালের ম্তাৰ নোটেব প্রচলন করিয়াছিলেন, 
দিল্লী হইতে দেবগিরিভে বাজধানী সরাহহ1 লইযাছিলেন 
এব" পারস্য ও হিমাপর পরতে স্থিত দেশ জয করিবার 
ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিপেন। কিন্তু পরিকপ্পনাক্গপাঘণে বাস্তব 

জ্ঞান ও ধৈযের অভাবে এবং মানবচরিত সম্বন্ধে অজানায় 
সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া তিনি কল্পনাগ্চণি কাষে পরিণত 
করিতে সমর্থ হন নাই বরুং নিজের € সামাজোর 
অধঃপঙনের পথ প্রশস্ত করিগাছিপেন | যে সামাজ্য তখন 

ছিল বিশাপায়তন তাহ? তাহার মুক্তার পুবে পওনোন্মুখ 
হইল এবং খালা ৪ দাক্ষিণাতা দিপী সাগ্াজ্য হইতে 
বিচ্িন্ন হইয়া গেন। 

পরবতী স্থলশান ঘিবোজ তোগপক ছিলেন দয়াবান 
৪ প্রজাঞক্ল্যাণকামী। তাহার আমলে দেশে শান্তি ও 

সমুদ্ি খত্য়ান ছিল। তিনি বেকাপত্ব দু€ কবার জন্য 
কর্মমস্থানসপস্থা, দাতব্য ক্চঁকৎসালয়, সেচের জন্তা খাস্ন- 
খনন ৭ আম্ঃপ্রাদেশিক শ্বন্বরর্ণ গ্রড়তি ক্ত জনহিতকর 

কাঘ করিযাছিন্নে। 'অনখা মসজি?, উদ্যান, পরাইথ'না 

এব" হিসার, ফতেহাবাদ, জৌনপুর, দিরোনপুর এব, 
ফিরোজাখাদ শহরের পত্রনও তিনি কবেন। কিন্তু 
ভাহাব প্রযোজনীয সামরিক শকিব অশাব, ভুবন ৪ 
আবাবস্থিত নীতির অন্তসবণ, জাখগির পথার পুনঃ প্রবর্তন, 
ত্র 'দাসপাতি, ধঙ্ান্ধত] ৪ তচ্ছন্য 'অন্থান্য ধযের উপব 
অত্যাচার «বর বালা ৪ দাক্গণা*য পুণর্জযে অক্ষমাতা 

প্ুভৃতি দোষ সামাজোব অপব্ণীণ শি সাধন কশ্য়াছল | 

তাহার পধবতী শাসকদের গুবপলা ও ন্মফোগাতা 
এব” ১৩৯৮ খ্রীষ্টা্ে ততনুবলঙ্গেব তার * আক্রমণের ফলে 

১৪১২ গ্রীষ্টাবে স্থুপগান না্সিবদীনেন আভার সঙ্গে 

০শাগনক সাম্রাঙ্গোব ধস হয়। 

থে *ন্দনাথ চনুলা 

তোগলকাবাদ তোগলক বশীয পুখম ম্বুস গান 

গিযাস্থদখীন (১৩২৯ ২৫ শ্রী) কর্তৃক প্রন্তটিত ধিলীগ 
স্থলঙানদের অন্যতম পাজধানী। ইহা বতমান দিল্লী নগবীব 
দক্ষিণে কুতৰ মিনাব হইতে ৮ কিলোমটার (৫ মাহল) পৃবে 
অবস্থি»। দিল্লী-আগ্রা রেলপথে হোগশকাবাদ স্টেশন 
আছে। ১৪শ শতকের প্রসিদ্ধ মুসলিম পয়ক ইবন বতুতা 
এই নগরীর বিশাপতা, সমৃদ্ধি ও জাকজমকের কথা 
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তোগলকাবাধ 

বিশেষভাবে বর্ণশা করিযাছেন ('ইবন বড়াতা, )। কিন্তু 
বর্তমানে বশ, সুদ ও অতীব আকর্ধণী গিষান্দ্দীনের 
সমাধিবাতীত নগরীর সমস্ত লৌধাবলী ধ্বসগ্রাপূ। 
বস্ততঃ এখন তফোগপকাবাদকে এক বিরাট জনহীন 

ংসন্ভুপ বলা চলে। 
নগণীটি এক অশ্তচ্চ শিলাময় ভূখণ্ডের উপব শির্ষিত 

হইয়াছিল। 'অতি স্ুল এবং হেপানো প্রাচীবে বেছি 
এই ভূখণ্ডের পার'ধ আন্থমানিক ৬ কিলোমিটাব (৪ 

মাইল )। প্রাচীরের বাহিরে তিন দিকে পরিখা এবং 

অপর দিকে একটি জপাশয। অবশ্য বঙ$মানে অধিকাংশ 

সময়েই এই জলাশয় শুষ্ক থাকে । প্রাসীরেগ কিছু দূরে 
দুরে এক একটি বিশাল গোলাকঁতি বৃ্চজ | নগরে প্রণেশের 
জন্য বহু হ্োোরণদ্বার ছিল । নগরছুণা ৪ গ্লাপাদ প্রাচীর- 

বেটিত ও স্থবক্ষিত স্বতম্ব অশে অবাস্থত ছিল । নগবীব 
নির্ধাণকাধে শ্মতি বুহদাকাব শিলাৎগ্ডের বাখহার লম্ষণীয। 

গিষান্ত্রঙ্গীনের সমাধি নগর-প্লাচীরের বাহিবে এক 
কুজিম জলাশয়ের মধ্যে অবস্থিত। সমাধি হইতে নগব- 

ছুগে যাতায়াত করিবার জন্য একটি খিলানধুও বাখানো 
পথ আছে। সমাধাটর বহিঃগ্ডীর পঞ্চহুলাকার। মণো 
মধ্যে এক-একটি বুকুজ। প্রয়োজন হহলে সমাধিটি দুর্গ 
হিসাবে ব্যবহার ফণা যাইত। বহিঃপ্রাচীর ও সমাধি- 
সৌধের সংপগ্র প্রাচীণ ছুইই অত্যন্ত স্থল এবং হেলানে]। 
মূল সমাধি সৌধ চতুরশ্র - প্রতি বান্ধ ১৮ মিটার (৬১ ফুট) 
পম্বা। সৌধের নিম্ভাগ লাপ খেপে পাথবে নিমিত ১ 
মধ্যে মধ্যে শাদা] মারবেল পাথবের পটী। লাশ ও শাদা 
পাথরের পধায়ক্ররমিক খাবহাবে বিচিরতার শি হইয়াছে, 

অন্য অলংকরণ নাই । উপরের বিশাল গণ্ুজটি সংপূর্ণরূপে 
শাদা মাপবেল পাখরে নিমিত। চুডায় চিশ্ু মন্দিণেব 
মত আমলক ও কলস। সমাধি শৌধের উ৮৩৬1 সব- 
সাকুলো ২৪ মিটার (৮* ফুট)। উল্ভুর, ধক্ষিণ ও পূব দিকে 
তিনটি খিলানসু প্র প্রবেশপথ আছে । দরভ্াব উপরে শাধা 
মারবেল পাথবে জালি ১ পাশ্চম দিকে মিহরাব। প্রবেশ- 
দ্বারগুপিতে প্রকৃত খিলান ও কির যুগপৎ ব্যবহার 

পক্ষণীঘ। পরবঠা ম্বলতান ফিরোজ শাহের (রাজ্যকাশ 
১৩৫১-৮৮ শ্রী ) সমবকার হযারতগুপিতেও এইবপ খিলান 
ও কড়িও যুগপৎ ব্যবহার দু হয়। 
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1 হেরা এ 

ত্বক 

তোরমান তোরমান সম্ভবতঃ হ্রণজাতীয় ছিলেন। 
৫ম শতাকীর শেষে অথবা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর গ্রারস্থে তিনি 
গুপ্ত সাম্রাজা আব্রমণ করেন এবং কাশ্মীর, পাঞ্জাব, 
রাজপুতাণা, মালৰ এবং উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ অধিকার 

করেন । তাহার অনেক মুদ্র। পাওয়া গিয়াছে, ফলতঃ 
এই গুলি ভষ্টতে বেশ বোঝা যাধ যে তিনি বিদেশী । ৫১০ 

্্ীষ্টান্দে উতৎ্কীণ মধা প্রদেশের অস্থগন ইবান শহরে একটি 
লিপি হইতে জানাযায় যে, রাজা ভানগুপু ইঝানের নিকট 
একটি তীধণ যুদ্ধে লিপু হইখাছিলেন। এউস্কানেই আবার 
আহাপাজাধিপাজ তঠারমানের প্রথম পাজ্যাঙ্কের একথানি 

পিপিও পাশরা গিষাছে । ম্থৃওরা” অগাাযত হয যে, 
ভাগগুপ্ তোরমানের বিকদেই মুগ্ধ করিযাছলেন। জেন 
গ্রন্থ অগসারে ঠোপমান জন ধন গ্রহণ করিমা পাঞ্জাবে 
চন্্রভাগ। নদীব শবে পব্বাহমা নামক স্থানে বাস করিতেন 
বলিখা জানা যায়। 

বামশচন্ত্র মুমদ 

তোরসা পশ্চিম বাক্গব একটি নদী | 

তিব্বতের টা৪ গিরিপথের ধক্ষিণে ২৭৪৭৯ রা ও 

৮৯*১১ পুবে। আমো চট নামে প্রবাহিত আহ পদ 
তিব্বতের চম্ধী উপশাকা ৪ কচানের মধা দিদা আা।সয 
তঠোরলা নামে পশ্চিম বঙ্গের জলপাহ গড জেলাশ বেশ 

কবিশাছে। পরে মার ও ধক্ষিনে কুচপিহার চজশার ভিতর 

দিযা প্রুবাহি ৩ হহবার সমযে হহ। দুহটি শাঙখাষ বিশও+ 
হয একটি শাখা কাপজান নদ ণব অপরটি জপগাকার 

পঠিত মিশিযাছে। তোপসার শীরে কুচাবহার একটি খড 
শহর । 
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ইচ্ছার চত্পতিশ্থন 

হেন ঘোষ 

ত্বক প্রাণীদেতের বহিরাবরণ | ইহ] প্রধানতঃ ছুই স্তরে 
বিনুস্ত - খহিন্তক ( এপিডার্মিল ) ও অন্থন্থক (ডামিস)। 
বহিত্বকবর বহিঝশের স্তরগুশি কেবাটিন-যুক্ত মৃত কোষ 
দি! গঠিত, ইহারা মুখাতঃ আভান্তরীণ অঙ্গগুপিকে 
আঘাত ইত্যাদি তহতে রক্ষা করে। বহিত্তকের অভ্যন্তর- 
ভাগের স্তরগুলি সক্রিপ্প ও জীবিত কোষে গঠিত , ইহাদের 
মধ্যে অনেকগুলি কোষ প্রোটোপ্রাজ ম-এর সেতু দিয়া 
পবস্পর সংসুক্ত । শেষোক্ স্তরে মেলানিন নামক কুষ্ণ বণ 
ঙ্গক পদার্থে (পিগ্মেন্ট ) পূর্ণ কতকগুলি কোষ বর্তমান । 

৭88 



ত্রতস্বি, লোভ 

বহিত্বকে রক্তবাহ নাই ১ এগ্পি অগ্থস্থকেই শেষ হয়। 
অস্থস্তকে বুশাখাবিশ্ষ্ট কোধ (ফাইকব্রোর্রাস্ট ), ক্ষণপদযুক্ত 
বিশাল কোষ (মাক্রোফ্যাজ ), কোপাজেন ঘটিত তম্ব, 
জালক (ব্রেটিকিউলার ) তন্ধ প্রতি বর্তমান । অন্তন্থকে 
বন স্বেদগ্রন্থি থাকে ১ ইহাদের প্রণাশীগুলি বহিশ্থকের 

মধ্য ধিযা আগিযা ত্বকের উপর পৌছায়। চুল বা 
রোমগুপি অশ্ন্থকের মধ্যে কেশন্থশী ( হেমার ঘলিকূল ) 
হইতে উৎপন্ন হইয়া বহিস্ক ০৮1 কৃলিষা ত্বকের বাহিত 
আসে। অস্তন্থকে কেশম্থপীর গাছে সিবাম শ্বাবী গ্রন্থিগুলি 
( পিবেসিয়াস গ্রঠানড্ল ) উশ্মুক হয়। ইহাদের চপরিপ্রধান 
ক্ষরণ সিবাম কেশের গার বাহিয়া ত্বকের বাহিবে গিয়া 

ত্বকের শুদ্ধতা শিখারণ করে ৪ ত্বককে মণ বাখে। 

অন্থস্থকের নীচে 'বন্টতি* উপত্বকে (সাথকি টাটনিযাস 

টিম) মেদ বা চবি সঞ্চিত থাকে । ত্বকে স্পর্শ ভাপ, 
ব্যথ! গ্রভৃতঠ 'সচভুতির গ্রাহজ যন্্র ( বিসেপ্টব ) বহমান । 

দেহের আত্াগুবীণ অঙ্গগুরপকে রক্ষা করাহ তকেব 
গ্রধান কাধ ইহলে৭ ভই] (েছেণ তাপনিএকুণ, দেহ হইতে 

বজা পদ/বেস “গন, প্চাপ বেদণা স্পর্শ ইতাদির অন্রঠতি, 
শ্যাশোকেব সাহাযো ভিটামিন ডি সশ্রধণ প্রি কর্ষেও 
উল্লেখযোগা 'মশ গ্রহণ করে। হিন্দি) ঘামা) চি 
“দেহতাপ” * শিছামিনা দর 

অলি হুবুমাব চৌধুবী 

্রৎস্থি, ল্যে্ভ (১৮৭৯-১৯৪* খ্রী) উঞ্রেনের খারসন্ 
গেপায ১৮৭৭ খ্রীষ্টাঙ্জের ৭ শভেম্বর পো তৎন্ধি জন্ম গ্ুহণ 

করেনশ। 'হাহাব আসল নাম পোভ ছেিডোভিচ 
ব্রনস্ণাহন | বিগ্রবের আন্দোলনে যোগ দেন্যার পর তিনি 

ল্যেত সৎন্বি নাম গ্রহণ করেন । ম্মডেসা এ নিকোলাষেভ 

__ এই দুইটি শহরে তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্ঠা্ পথন্ত বিছ্যাল্যে 
শিক্ষাপাত কবেন। শিকোপাযেভ এর |বগ্যাপযে পডিবার 
সময়েই তিনি “নাবোদ্নিক” শামে আুপিচিত বিধাবী- 
গোঠীতে যোগদান করেন। কিন্তু ইহাদেখ সঙ্গে তিশি বেশি 
ধিন থাকেন নাহ, মাকস এর মণ্বাদ গ্রহণ কবিয়া 
“সোস্যাল ডেমো াটিক" দপ2গ হন ও 'দাক্ষণ গণীয় শ্রমিক 
ইউনিখন* 'প্রতিষ্ঠ। করেন। শ্রমিকপধিগের ধর্মঘট চাশনা। 
করিবার অপরাধে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাকধে তাহাবে গ্রেঞ্তাব 
করিয়া বিনা বিচারে দুই বৎসর জেলে আটক ধাখিয়া 
চারি বংমণের জন্য তাহাকে সাইবেরিযায় নিবাসিত করা 

হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টার্ধে জৎগ্ষি সাইবেরিযা হইতে পপাইয়! 

লগ্নে চলিয়। যান। পেখানে তিনি লেনিনের সঙ্গে 

মিপিত হন। ১৯০৩ঞ্গাবে তিনি “সোন্তাপ ডেমোক্রাটিক: 

৭৫৫ 

্রৎস্বি, লোত 

দলের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। একট কণগ্রেসে 
“সোস্যাল ডেমোক্রাটিক? দল 'বল্শেভিক? ও এমেন্শেতিক। 
এই দুই বিতোবা দলে বিত্ত হইয়া যায়। কিছুকাল 
মেনশেভিক” গোগিনুক্ত থাকাব পর ত্রৎস্থি এই ধল ত্যাগ 
করিয়া শির্দশীয় হিসাবে কাঙ্গ করিতে থাকেন। 

১৯০৫ গ্রাষ্টাকের রুশীয পশিপ্রবের তিনি ছিলেন অন্ত হম 

প্রধান নেতা । পিটাব্দবুগ আনিক প্রতিনিধিদের 
কাটন্সিপ'-_ পুথিবীর এহ প্রথম সোত্িণে 5 পন্চানের 
প্রাণপুক্ষ ছিশেন ত্রৎঙ্থি। বিপ্রবে পর্াঙ্জিত হইলে 
তাহাকে সাহবেরিযাধ নিবাসিত করা হয়, সেখান হইতে 

পলাহয়] তিনি ই«বঝোপে চলিয়া যান । ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্জ 

হইতে ১৯১৪ গ্রাষ্টার্ধ পর্যন্ত তিনি ভিযেনায় বাপ করেন 
ও “প্রাভদ।' পত্তিকার সম্পাদণা করেন। এই সময়ে 
যুদ্ধ বিরোধী আন্দোপনের অন্যতম সংগঠক ছিশপেন 
অতন্ষি। 

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বল্শেভতিক দলে যোগদান 
করেণ এ কেরেনস্থি গঙতণমেণ্টের প্রবল বির দ্ধাছা করার 

যলে কারার হন। তিনি পেট্রোগ্রাড শোভিয়েছের 
প্রেমিডেণ্ট নিবাচিও হন ও লোননের সঙ্গে একত্রে 

অক্টোবর শিপ্রবের পরিচাপনা করেন । তিনি পোভিয়েত- 
রাগ্রের প্রথম পরবাষ্রমন্থী । পরে ১৯১৮ খ্রীষ্টাৰ হইতে 
১৯২৫ খ্রীষ্টা্ৰ পধন্ত পোতিয়েত বা্টের সমবরমস্থীর 

পদাতিষিক্ত থাকেন । ত্রতস্কির সহযোগিতায় লেনিণ তৃতীয় 
আগুজাতিক সঙ (থাড ইনণচাব্গ্ণাশন্তাল ) প্রতিষ্টা 
করেন। ১৯২৪ শ্রীষ্টান্ধে লেনিনের মুভ্াব পুর তিনি 
স্টালিনের গণ হছুবিবোধী সন্থামলীতিব ৪ আমলা হাঞ্টিক 

চণ"স্রের প্রবল খিরুখ্ধতা কবেন। ১৯২৭ খ্রাগ্গাবে তাহাকে 

বলশৈতিক দপ হইতে বহিদ্ধুত কণা হয় ন“আল্মা আটা'যয় 
নিবাসিত করা হয। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে তাহাকে তিরস্কে 
নিবাসিত করা হয়। শাংসিজমেব বিকদ্ে ্রৎন্ি গুবল 

আন্দোলন চালান । ১৯৩৭ খ্রী্ার্ধে তিনি মেকমিকে] 

দেশে আশ্রঘ শেন। ১৯৩৮ শ্রীষ্টাকে তিনি চিতর্থ 
নাগুজান্তিক সঘ' (খোর্থ ইন্টাব্বাশগ্জাল ) প্রষ্ষা 
করেন । 'অসাধারণ বাশী ও লেখক হিসাবে হাহার 
খাতি ছিল বিশ্বজোডা। ১৯৪৭ গ্রষ্টাব্বের ২০ "আগস্ট 

তিশি খাওকের হাতে প্রাণ হারান । 

দ্র, [0০00501)21, 710101760 411716৫ . 770159 £ 

1[8709-7921. ],0100011, 1974, 1: 1)০1501)01, 

1901)1)61 111101716 : 77015) 7921-29, 1,0790077, 

1959, 

সৌমোন্্রন।থ ঠাকুর 



বিকোণমিতি 

ব্রিকোণমিতি 'ত্রিকোণ” অথে ত্রি$ু্জ এবং এমিতি, অর্থে 
পরিমাপ, শতখা" ভিকোণমিতি বলিতে ভ্িকোণ-ক্ষেত্রের 
পরিমাপক গশি “শাস্ত্র বুঝায়। বতমাণে ধ্রিকোণমিত্ি 
পরিসব বাপকতব। জ্যামিতিক কোণের স*গাকে 
এখানে £সারিত করা হইয়াছে । ত্রিকোণমিতিতে ঘৃণন- 
প্রঞ্িদাব দ্বারা উৎপন্ন কোণের যে কোন ৪ পরিমাপ হহতে 

পারে এব" ঘৃর্ণনের প্রকৃতি অনুসারে চকাণ ধনাগ্রক ও 

খণাত্ুক দুহহ হইতে পারে । হিকোনমিতিকে এবংবিধ 
কোণ পহয়া কয়েকটি অন্গপাত্ের চা খলা যাষ। 

“4১0৪3 যে কোনণগ কোণ 6 (খিটা)১ ইহাব 
একট বানর যে কোনও খিন্য [১ হহতে আন্ত বাথুব উপব 
ঢা লন্ষঘ টানা হইলে ১০০ একটি সমকোণী ভিঠ্জ 
পাওয়া মায়। ইহাপ ছুমি 0থৈকে »লশ্ব চবি কেও 
এব" 'অতিকূজ 0%৮কে [দ্বারা হুচিত করিলে নিঞ্বশিখিন 
ভাবে 9 কোণের কৌোণান্রপাতগ্ুলিৰ সঞ্ঞ নির্দেশ করা 
যাষ £ * 

সাইণ (১172০) ) কোলাচন (60০০9৯/1০)9 - 

ট্যানজেণ্ট (190£51)0) এ ,কোসেক।প্ট (0952০81)0) 

0. £) সেকাট (9৩০90) ॥ কোট্যানলেন্ট 

(05060040110) ০. ১ ঠ 

সংক্ষেপে ইহাদের সাইন (5917), কম (095), ট্যান 
(881), কোসেক (0০০), ষেক (9০০) ও কট (0097) 

বল] হথ। ইহ] ছাঁড। 1- ০095 ৫-কে ভার্স (৬০৪) এব, 
1- 91780 কে কোভাপ (00০15) বলে। 

ব্িকোণমিতির দ্বইটি শাখ] প্রধান £ সামহলিক 
ক্ষেত্রথুলিৰ কোণান্গপাতগ্রমঙ্গে সামতলিক ভ্রিকোণমিতি 
(প্লেন ট্রিগণমের্টি ) এব গোপকের উপর শঙ্কিত 
ধিঃদাদির কোণান্ধপাও লইয়া গোপক-ন্রিকোণমিতি 

জ্রিকোণমিতি 

(ম্কেরিকাল ট্রিগনমে্র )। প্রাত্ত অথবা মাপের দ্বারা 
প্রাঞ্থ কোণ এবং দুরত্ব হইতে অজ্ঞাত কোণ এবং দুরত্ব" 
নিণয়ে জিকোণমিতির বাবহার। 

পাটীগণিত, বীজগণিন ও জাযামিতহিগণিতের এই তিনটি 
শাখাব সমধায়ের বন্ধ পুবে ঠিকোণমিতির উত্পত্তি হইলেও 
ইহার ক্রমবিকাশ ঘটিযাছে ধীরে ধীরে। গ্রাচীন হিন্দু ও 
'সারবগণ জোতিবিজ্ঞানের চচাগ্রসঙ্গে গোলক-জিসউজের 
সমাধানকপ্পে প্রথমে গোপক-ন্বিকোণমিতিতে কাজ শুরু 
কবেন। এহঙাবে সামশলিক ত্রিকে।ণমিতির বনু পুবেই 
গোণক ভ্রিকোণমিতির পসারৰ ঘটে। অবশেষে ১৩শ 

শতাবঝীতে জোটিবিজ্ঞানের আদঙার বাহিরে ত্রিকোণ- 
মিতির স্বাধীন চর্চা শঞ হএ। গ্রীক লেখকগণের 
মতান্সাবে হিপাকাশ গ্রাষ্পূধ ২য শতাদীর মধ্য ভাগে 
১২ খণ্ডে বুনুচাপের ষে তাশকা প্রণমন করেন শাহাই 
বিকোণশিতির শাধি পৰ। পরণ শ কালে ১ম শতাব্দীব 
শেষ ভাগে মেনেলাউস ধুণ্নচাপ জিকোণমিতি সম্পকাঘ 
এক গ্রন্থ ৬ থরে রচনা কবেন। কিন্ গুচাগাঞ্মে উত্ত 

গশ্থাবশী লষ্ট হতথ] যান্মাখ এ ব্ষিছে ঠাহাদেব কাজের 
প্রটি ও অগ্রগতি হানা যাখ নাই । 

টিকোণমিনিব্টপ বপ্ুথম খে পানাণিক বচনা পাত্যা 
যাঘ শাহ ২য় শঙান্দীর মা ভাগে আদেকজান্দিয়া- 

নিবাসী টলেশি শিখি * ১5 খণে রচিত লো ন্তরিজ্জানের 
বুল্মক 'আল্মাজেন্ট (17 (00১৫) এব আ শখিনেষ। শাহাৰ 

কাজ মাধাবণওঃ গোশক ঠিকোণ মতি সম্প ধায। ৯ম 
শঙাধীব শেখ শাগ মাববের আল বাঢাশি (41135010771) 

ভিকোশমিাততে ট্যানজেণ্ট ও কোঠান্জেণ্ট খাবহার 
করেন। সামঠাশাক কিকোণমিতিব সাহণ সম্পকীষ 
সর আবিষধারের কৃতিত্ব পারপীক অল্ বিবণীর প্রাপা। 
পাটাগশিত ৭ বীজগণিতঠের অগ্রগতির ফলে ইওরোপীয় 
গাণিতিকগণ জিকোণমিতিঙঠে চাপের পরিবর্ঠে কোণ 
এব রিকোশযিতিক ধেখার পবিণতে কোণাঞ্পাত 
বাবহার করিয৷ আধুনিক ব্রিকোণমিতিএ স্থচশা করেশ। 

ধিকোণমিতিতে হিন্দুদের অব্দান উদ্বেখযোগা। 
ভাহাবা ৩০৪৫ অন্তর সাইনের ( চাপের অর্ধজা। ) সারণী 
(টেব্ল) ঠঠয়ারি করিগাছিলেন | ইহাতে 311291০০১29 
- 1) 095 ৫--510090--৫) এবং 1-00১ 29. 
2917) এই স্বত্রগুলিমাস্্র বাবঙ্গত হইয়াছিল। এই 
সারণী সমকোণী জিইজের কোণ এবং বাহুনির্ঁয়ে বাবহৃত 
হইয়াছিণ, খ্রা্ীয় ৮ম শতকের শেষের দিকে আরবেরা 
হিন্দুদের এই কাজের অন্ধাদ করেন। এল্ফিন্স্টোন 
তাার ভারত-ইতিহাসে লিখিয়াছেন-_ হ্থধসিঙ্থান্তে 

৭৫৬ 



জ্িচিনোপলী 

জিকোণখিতির এমন সব পদ্ধতি আছে যাহা গ্রীকেরা 
জানিত না। এমন অনেক সমশ্তার সমাধান এহিয়াছে 
যাহ! ইগুঞোপে ১৬শ শঙাবীর আগে মাবিদ্িত হয় 
নাই । হিম্বুবা জা।, কোটিজ]1 ৪ উত্ক্রমজা। আবিষ্কার 
করেন। এগুলি বর্তমান ভ্রিকোণমিতির যথাক্রমে সাইন, 
কোসাইন ও ভামমাইন। ন্ুর্যসিদ্ান্তের সারণীতে 

এমন অনেক ধিকোণমিতিক পঞ্চতঠি আছে যাহ! প্রিগস 
১৬শ শতার্ধীতে পুনপায় আবিষ্ষার কবেন। 

ই'রন্দ্কুলার দত 

ভ্রিচিনোপল্লী, তিরুচ্চিরা ্লল্লী মাদ্রাজ বাজ্যের জেলা 
9 শতর। জেপাটি ১০০ হইতে ১১০৩২ উত্তর এ" ৭৭০৩০ 

হইতে ৭৯০৩০ পরব পধস্ত বিস্তঠ। 'আঘতন ১৪২৫৮ 
বর্গ কিলোমিটার (৫৫১৪ ধর্গ মাহইপ)। এই জেশার উত্তবে 
সালেম এখ দক্ষিণ আরকঢ জে], পুবে থানজাভূর 
( ভাণ্োপ ) জেলা ১ দক্ষিণে পামনাথপুরম আব মাছুবা 
দেল| এব” পশ্চিমে কোমঙ্গার জেলা অবস্থিত 
শাসনবাশের এবিধার জনতা পাচটি পাজন্ববিভাগ দশটি 
শালুকে বি৬৪ 1 এই সক্শ শলুকের মধো খুশী পাই 
সণুহৎ এব তিপ্ন্চিব্রাধলী সবাপেক্ষা শ্বুদ। উন্নযনের 
স্থবিল্ার জগ জেনাটিকে উনচল্লিশটি উন্নধনকেন্দ্রে বিভক্ত 
করা হইযা7ছ | 

জেশার উ€* পশ্চিম ৭ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল পাবশ্য। 
ইহ1 চাঁচা সবর ঈমৎ ণ্রঙ্গায়িত কাবেপীর পশিগঠি 
সমইমি অঞ্চণ। জেলার প্রায় ২৭১ বগ কিিশামিটার 
(১০৫ পর্গ মাহ ৭) অঞ্চলে মবাপেক্ষা বৃহৎ, হবিৎ্ৎ পৰঙ বা 
পছ্ছাতমাশাত পরত দণায়মান। গঙডে চস» প্রা ১০৯৬ 

মিটার (২০০০ ফু) পাবগা অথনে অসথা পাহাড 
দেখিতে পাগযা যায। ইহাদের মধ্যে কোলাহমালাই 
(১৪২১৩ মিটার বা ৪৬৬৩ ফুট) এ তাশাইমাশাহ 
(৮৪০৬ খিগাব ব। ২৭৫৮ &) ডানখযোগা। পাহাড 
গুলির অধিকা'শই কোপ জঙ্গলে পণ। পাহাডসমাকীর্ণ 
অঞ্চলের মধ্যে মাধা মন্ুবর সমতল ভূমি দেখা যাষ। 

কাবেবী এব” উহাব শাখানদী কোঁলেপন শ্রথান 
নদী, ইই1 ব্যতীত আর অপংখা ছেোট ছোট শদী 
অঞ্চলটিকে একটি নাব্য অঞ্চলে পরিণত খরিয়াছে। 
কাবেরী নদী জেলার পশ্চিম প্রান্তে প্রবেশ করিয়া উহার 
মধা দিয়া পৃ্মুখে প্রবাহিত হইয়াছে (“কাবেরী? ড)। 
প্রতি ব্সর প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য বন্তা দেখা দেয়। 
ইদানীং মেতুরে বাধ নির্মাণ রিয়া বন্যানিযন্ত্রণ ও 
জলসেচের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । অন্তান্য নী গুলির মধ্যে 

ত্রিচিনোপল্লী 

অমরাবভী, আয়ার, কারুভাত্তার, ভেলার (উদ্ভব ও দক্ষিণ) 
এবং নোখিম প্রধান। 

এই জেপার পুর্বাঞ্চগে পাশলিক শিলার প্রাধান্য 
এব পশ্চিম ও দক্ষিণ 'ভাগ আকিয়ান গ্র)ানিট ও নীষ 
্বাপা গঠিত । কাবেবী নধীর উত্তর এবং দক্ষিণে শাদা 
৪ নীলাভ চুনা পাথর এব ভেলার পবাঞ্চলে রুক্তিম 
বালুকাবুত বেলে পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। জেলার 
উন্তপ্ব পূর্ব কোণে কৃষমুক্তিকা, পশ্চিমে বালুকাবুত কুষ- 
মৃত্তিক] এ কাবেরীর দঙ্ষিণে বাকর ও বাশুকাময় অঙ্চপূর 
মাটি দেখা যায়। কাবেরী উপত্যকার পল্মাটি চাষের 
পক্ষে অন্যন্ত উপযোগী, ইনা খ্যতীত অন্য মাটি 
অধিকাণশই অন্রবব। 

জলখাযু শু্ক। গ্রীশ্মকালে গড তাপমাত্রা ৩৮০ 
সেন্টিগ্রেড (১০১৮০ খারেনহাহট) ও নতকালে গড তাপ- 
মা! প্রা ২০০ সেন্টিগ্রেড (৬৭৭ ফারেণহাহট ) হয়। 
বাৎসরিক বুষ্টিপাতের গড ৮৯* মিলিমিটার / ৩৬ ইঞ্চি )। 
এখানে শত এ গ্রীক্ম টউভয কাশেই নুষ্টপাত হয়। 

দক্ষিণ ভারতের পববতী কালের ইতিহাসে এই জেলার 
ভূমিকা অতান্ত গুকতবপৃণ | স"গম্যুগ হইতে এই অঞ্চল 
চোল বশীষদের অধিকাবে ছিল । গ্রীষ্টপৃব ৩য শত্তাবীতে 
মহারাজ অশোকের শিলাশিপিতে এব পরবন্তী কাশে 
লেমিণ বিবরণে জানা যাষ যে, বতমান তিক্চ্চিবাঙ্জলী 
শহগহ (তৎকালীন নাম উপাই [র) চোপ পরানোর রাজধানী 
ছিশ। পার পল্লবগণ এবং পাগ্যগণ কিছুধিণ বাত 
করে। ১৩০০ হইতে ১৩৩৫ সাল পথস্থ মহম্মদ তোগলক 

এই অঞ্চল শাপন করেন। পরবে ইহা] মারাঠা রাজোর 
অ্গ ভূত হয। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাকে এই অঞ্চশ প্রথম হই"রেজ 

অধিকারে আসে এবং ১৮০১ খ্রীষ্ান্ষে পুরাপুরি ই'বেজ 
শানণ প্রবতিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা অজনের পর 
হহা মাধান্দ গাজর দ্মন্ত £ভ হইযাছে। 

এই জেলা বনজ সম্পদে স্যুদ্ধ নহে। পাহাডা অঞ্চণে 
শু মিশ্র ধরনের বনঙুমিতে সেগুন, চন্দন, ব্র্যাক ও, বাশ 
পাও যার। এই জেলার খানজ সম্পর্দেৰ মধ্যে লৌহ। 
জিপসাম ও অভ্র প্রধান ১ ইহ] বাতীত কোগাগাম, 
ম্যাগনেসিয়া, তামা, গানে৯, চুন পাথর প্রভৃতি বওমানে 
পাওয়া গিয়াছে। 

রুধিই এই জেলার প্রুধাণ অর্থনৈতিক সম্প্দ। ধান 
প্রধান শস্য (ব থীপ অঞ্চলে), জোয়ার, বাজরা, ভাল, 
চীনাবাদাম, এরও, ইক্ষু, কাপাস) লঙ্কা, নাবিকেল, কলা, 
প্রতৃতি৪ চাষ করা হয। গোচারণের যথেষ্ট উন্নতি বিধান 
করা হুইয়াছে। সেচব্যবস্থীয় নদীই গুধাশ। 
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ভ্রিচিনোপন্লী 

এখানকার বুহৎষ শিল্পগলির মধো বযলার কেন্দ্র 
( তিরুচ্চিধাগ্নন্বী শহরেব বাহিরে ), গোল্ডেন রক রেল- 
কারখানা, অস্ত্রনির্যাণ (তিকতেঞ্গুর ), সিমেন্ট ( ডাপ- 
মিয়াপুর ও পুলীথুর ), চিনির কল (পুগাপুব, কাক, ), 
বস্্রবয়নকেন্দ্র ( ফাঞ্চবু। ভাল্লানর, ভ্রিচি ) প্রভৃতি প্রধান । 

কুটিরশিলের মধ - হাভেব বত্র, খাদি, শিক, পশমবন্তর, 
মাদুর বধন, মু, চামড়ার কাজ, কাঠের কাল, সোনা- 
কপার কাজ গ্রভতি উল্লেখযোগা | তিঞ্চ্চিবাক্সনী প্রধান 
বাবসায়-কেন্ত্র এব" অগ্যান্ত বেন্ছের মধো আনিষালুব, 
পেরাম্বানুর, তরাইধুর গ%ুভূতি উল্লেখযোগা । 

১০৬১ গ্রাষ্টাকেব হিলাবে নেশার জনম খা ৩১৪৯৭ ১৭৮। 

অধিকাণশ লোকহ (৭৮ ) গ্রামে খাস কবে। মোট 

১৪০৫টি গ্রাম ৪ ৩৩টি শহর আছে । তামিল প্রধান ভাষা, 
তেলুগ্ত, উদ্দণ কানাডী ৪ মানযাপম ভাষাভাষী ৪ আছে। 
জনশিক্ষার প্রসাবের জন বিগ্াালয, কলেজ, কাধিগরি 
শিক্ষাপয়, বযদ্ক শিক্ষাকেন্দ প্রাথঁতি ও জনগ্বাস্থ্ের উন্নতির 
জন্য হাসপাতাপ, চিকিৎসালয প্রভীতির বিস্তার ঘটিক্ছে। 

এই জেপায় অল উৎসব ও মেলা অগ্ঠিত হয। 
ইহার মধো বরথযারা, দশেবা, দীপাবলী, আদিপুরম প্র্ঠতি 
প্রধান। থানজানুন ('্াঞোর) এর পরই বাক্োর 
সবাধিক মন্দর এহ জেলায আছে (প্রায় ২০০০্টি)) 
একমাএ লালগুডি খালুনকই ১৯৪টি শিব, বিধু, মুক্গগন 
ভতি মন্দির আছে । সবাপেক্ষা প্রমিজ মন্দিবগুলির মশো 

শিসমে রঙ্গনাধস্বামীর মন্দির, রককোর্টে পপাইবাব 
৪ থাধুমানাম্বামীর মন্দির, জণ্ুকগ্থর মন্দির, প্রব্বাঙ্ণধামী 

মন্দির, কদম্থরনেশ্বর মন্দিব ও কল্যাণ ০তহ্ক১রমণন্থামীব 

মন্দির অন্যতম | ভিবচ্চিখাপ্রঙ্রীব শিকট চোলযুগের মন্দিব 
৪ পুক্কবিণীর পর্ধমাবশেষ এখন ৪ বঙওমান । 

জেলার যোগাযোগ বাবস্থাও ন্নত। তিকুচ্চিরাঞ্পলী 
দক্ষিণ রেলপথের অন্যতম বুহৎ কেন্দ ৪ এখানে রেল- 
ক।রখানা আতছে। ব্রডগেজ ৭ মিঠারগেজ লাইনেব দ্বারা 

জেলার ভিতরে ও বাহিরে বিতিন্ন অধলের সহিত যোগ” 
যোগ রক্ষা করা হইতেছে । তিঞ্চ্চিরাগ্ন্লী শহরে 
বিমানথাটি আছে। সডক-বাধস্থা বেশ উন্নত। মেণ্ট 
৩৪৭৬৬ কিলোযিটার (৩০৬৭ মাইপ ) মডক আছে । 

জেপার গ্রধান শহর ও শাপনকেন্্র তিরুচ্চিরাপ্নললী | 
১৯০৪৯ উর ও ৭৮০৪১ পুবে কাবেরী নদীর দক্ষিণ বে 
অবস্থিত। মাদ্রাজ শহর হহতে রেলপথে হহার দৃরত্ 
৪০১ কিলোমিটার ১ ইহ] অন্যতম প্রধান রেপজ'শন, 

আয়ন ২৩২৬ বর্গ কিলপোমিঢার ॥ জনসংখ্া| ২৪৯৮৬২ 

(১৯৬১ খ্বী)। ১৮৬৬ খ্রাষ্টাবখে ইহা মিউনিপিপ্যাপিটির 

ব্রিপিটক 

অন্থগত হয়। তিকুচ্চিরাগ্নপী দক্ষিণ ভারতের অন্যতম 
বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র এবং ইহার সা্বতিক ও এতিহাপিক 
গুহ ৪ যথেষ্ট । ইহার বস্ত্রশিপ্প প্রসিদ্ধ । 

শহরের দশনীয় স্থানের মধো নদীর দক্ষিণ তীরে প্রায় 
২ কিলোমিটার (১ মাহল) ব্যাপী দীর্ঘ দুর্গ এবং সেনা- 
নিখাস প্রধান। গোল্ডেন বক ও ফকির বক্ও দর্শনযোগ্য। 
জেপাব অন্রান্ত বড শহরের মধো কাক্কব (জনসংখ্যা 
৫০৫ ৬9 ), পুড়ুকোব্াই (৫০৪৮৮), গোল্ডেন রুকু (8৭০৭০) 

ও শ্রঙ্গম (৪১৯৪৯) প্রসিদ্ধ। 

দ্র. 11016 1711961101 00566০61501 17010, ৬০], 

১1৬, 0৬600 1908১ 1 2 [ন৬])117£0, 

1৬৫7745 190756 04561660121 85111701991), 11801 45) 

1967, 
প্রণব?মাব চনবতী 

ত্রিদণ্ডতী দণ্ডী দর 

ভ্রিপিটক বৌদ্ধ ধর্মশাশ্বন একাধিক বিশাগ ৪ শাম 

উন্রিখিত মাছে । কিন্তু সটবাচব হত শিপি১$ নামে 

পরিচিও। বৌদ্ধাদর যম, বুক্ধ্চন ৪ নিপিক অতিনন। 
হইব প্রধানত: টিন ভাগে বি৩৪ যা ১, বিনধপিক,) 
২, লমপিচক ও ৩. অভিধষশিতক । বিনখশিক - ব্যাখা 

কারেব আক্ষরিক ব্যাঞ্টান্রপাবে বিলিধ * বিশেষ নিখমে 

কায় ও বাকাকে বিনমন ধরবে বা বিনীত কবে বণিখা 
হকাকে বিনষ বলা হয়। গ্পরশিটক-- অ। গ্রতিত পণহিন 
ই পি সুচনা করণে পশিয়া অথবা শ্োশাদেব মাকাজকা 
অণ্ুযাযী শ্রণ্বঙাবে উল হহয়াছে খলিখা অথব] খেমন 

স্এদ্বাবা পু গাখিঘা পাখা হয সেউক্প ভহাব সাহাযো 

হিতবচন স গৃহী হহয়াছে বলিযা হহাকে সনু বলা হয়। 
'অরঙিধর্পি১ক-- বাস্তব পক্ষণ নিপ্ধপণে, স্বভাবপিশ্নেবণে ও 

বিভাগবিশেবের ন্যাখায় যেহেত় হই] ত্র বা ধম হইতে 
“অভিরিক্কা ও বিশিষ্ট, সেইজন্য ভহাকে অভিধন্্র বলা হয়। 

পর্যাপ্সি” (পরিপূর্ণভাবে প্রান্নি অথবা পাঠ) এবং 
“তাজন” (আধাব)-- এই দ্বিবিধ অর্থে পিটক শখ খ্যবহাত 

হয়। পিটক শবের বিকল্প দূপ এপেটক'। ইহ] পেটিকা 
শব্জেরই অনভ্তবূপ এব “ভাজন? গ 'মঞ্ুযা'র সমার্থক। 

কথিত আছে, ভগবান গৌতম বুদ্ধ পরিশির্বাণের 
'অবাবহিত পরে তাহার পাচ শত অঠৎ্ শিহ্য রাজগৃছে 
সমবেত হন। তথায় প্রথম স"গীতিতে তাহারা আবুত্ির 
মাধ্যমে বুদ্ধবচন গুলির "গ্রহ, সংস্থাপন ৪ শির্ধারণ কবেন। 
প্রথম সংগীতি'তে সংগৃহীত ও নির্ধারিত সমুধয় বুদ্ধবচন 
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ত্রিপুরা 

যতদিন পিপিবদ্ধ হয় নাই ত'তদিন পর্বস্ত তিনটি পিটকে 
স্বাপিত হইয়া! আচার্য-পরম্পরায় চলিয়া! আমিয়াছিল, অর্থাৎ 

এগুলি মুখে মুখে পঠন ও ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছিপ। 
ভ্রিপিটকের শিক্ষা ও পক্ষ্য ভ্রিবিধ। বিনয়পিটকে 

আজ্জা স্থচক শিক্ষা, স্ত্রপিটকে সাধারণ বাবহার বা লৌকিক 
শিক্ষা, অভিধর্মপিটকে পরমার্থ শিক্ষা) বিনয়পিটকে 

যথপবাধ উপদেশ, স্থন্রপিটকে যথান্বূপ উপদেশ, অভি- 

ধর্মপিটকে যথাধর্ম বা যথাযথ উপদেশ ১ বিনয়পিটকে 

সংযম ও অস"্যমের কথা, স্ুত্রপিটকে দুষ্টিথণ্ুনের কথা, 
অভিধর্মপিটকে নাম-বূপবিভাগের কথা আছে। বিনয়- 
পিটকে সুশিক্ষিত হইলে চারিরিক গুণশম্পন্ন হওয়া 
যায় এবং জ্িিবিছ্যা আযমন্ত করা যায়, যগ।-_ জাতিম্মরতা, 
দিবাদৃগি বা জীবগণের জন্ম-মুহা সম্পকে জ্ঞান ও আন্রব 
বা তৃষণার ক্ষয়সম্পর্কে জ্ঞান ১ স্থব্রপিটকে স্বশিক্ষিত হইলে 
সমাধসম্পন্ন (স্থিণাচিন) হয়া খায় এবং হয় প্রকাব 

অতিজ্ঞান পাভ করা যায়, যথা উপরি-উক্ত ভিবিদ্যাসহ 
বিবিধ লোক শঞ্তি, দিবাশ্রতি ৪ অপরের চিন্ুসম্পকে 
জ্ঞান ১ অভিধশ্নপিটকে স্থশিক্ষিত হইলে প্রজ্ঞাবান হ ওয়া 
যাষ এবং চারি প্রকার “প্রতিসতবে? বা প্রতিস'ভেদাজ্ঞান 

( গ্রভেদজ্ঞান, পাপির পটিসঙ্িদা ), যথা অর্থসম্পকে 
জ্ঞান, ধর্ম বা ঠে£সম্পর্কে ভশন, শিক্ভিসম্পকে জান 
ও প্রততামুত্ জ্ঞান পা করা যায়। কায় ও বাক 

এই দুষ্ট ভান্তখ উপর বিনয় প্রতিষ্ঠিত । চিত্ত বা মনের 
উপর স্তর ও আঁঙধ লিভরশীল। 

জিপিটকেব যে সমস্থ সংস্করণ অগ্যাবধি পাওয়া গিয়াছে 
তাহাদের মধো পালি ভিপিচক যেমন প্রাীনতম ৫এমনই 

ব্যাপকতম। পালি বিনয়পিটক ৬ ভাগে, স্থরূপিটক € 
ভাগে এখ অভিধমপিটক ৭ ভাগে বিভক্তি 

থিডেশ্লাল বড়া 

ত্রিপুরা ২২*৫৬' হইতে ২৪০৩২ উত্তর ও ৯১০১৩ 

হইতে ৯২*১২' পৃবে অবস্তিত। ভারতের বেন্বশাপিত 
শুর পাতা রাজ্য। আয়তন ১০৪৬১ বর্গ কিলোমিটা্ 
( ৪০৩৬ বর্গ মাইল, ১৯৬১খী )7 এই রাজা ১০টি মহকুমা 
এবং ৪৫টি তহশিলে বিশভ। শইরের স 1 মোট 
৬টি এবং গ্রামের সংখা! ৪৯৩২টি। উত্তব-পৃবে আপাম 
রাজ্যের কাছাড় ও মিজো পারত্য এলাকা বাতীত অপর 

সকল দিকেই পূর্ব পাকিগ্তান বাষ্টী ছারা বেষ্টিত; 
যাতায়াতের অন্থবিধার জন্য এই রাঙা একটি ছুর্গম 
অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে । সীমান্ত এলাকায় অবস্থানের 

জন্য ইহার সামরিক গুকত্বও যথেষ্ট। 

ত্রিপুরা 

এই বাজোর প্রায় অধিকাংশই পার্ধতা অঞ্চল ; সমতল 

ভূমির একাস্ত অভাব। ভূপ্রকুতি অগ্থসারে পার্বর্তা 
পাকিস্তানের অশ্থুভুক্তি চট্টগ্রামের পারত্য এলাকার মহিত 
উহার সারুশ্য রহিয়াছে | ছয়টি বৃহৎ ও সমান্তরাল পৰত- 
শ্রেণী প্রায় ১৯ কিলোমিঢার (১২ মাইল ) ব্যবধানে উত্তর 
হইতে দক্ষিণে বিভৃচ। পূ সীমান্ত বরাবর এই পাহাড- 
গুলির উচ্চ] ক্রমশঃ বুদ্ধি পাহযাছে। পূর্ব দিক হষ্টতে 
উল্লেখযোগা পাহাডগুলির মপ্যে জমপাউ ৪ সথস্থলং 
প্রধান। ইহাদের মধো সবাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ বেতপিং 
শিবের উচ্চতা ৯৭৫ মিটার (৩২০০ ফুট )। এই পরবত- 
শ্রেোগুলি জলবিহাজিকার কাজ করে। 

গোমতী এই রাজোর প্রধান নদী । খোয়াই, দোলাই, 
মনত, জুবি এবং লগাই প্রতি পাধভা নদীগুলি পাবশ্থ্ 
এপাকা হইতে উৎপন্ন হইয়া গোমতী নদীতে পতিত 
হইযাছে। ধেণী ও মুখবী আরও ২টি উল্লেখযোগা নদী | 

ভূতান্বিক গঠন অগ্রযায়ী এই অঞ্চলের গঠন “আপার 
টাশিয়ারি' যুগের বশিয়া অভিহিত করা হয়। সমনুমি 
এলাকা অধুনা নদীখাহিত পলিম়াটি দ্বারা গঠিত। 

সাধারণত: এখানকার মুট্ডিকাকে লাটেরাইট মাটি, 
পলিমাটি এব" পাধাঙা মাটি-- এই তিন ভাগে ভাগ 
করা যায়। সমভুমিত্ নরদীবাহিত পশিমাটিই সবাপেক্ষা 
উবর। 

জিপুরা নাতিগ্রীন্মপ্রধান পাবত্য অঞ্চল, জপবাধু 
স্বাহাকর এবং মনোপম । বৃগিপাতের বাৎসারক গড 
১২৫ মিলিমিটার (৮৫ ইঞ্চি) এবং আদতা বেশি। 
মে হতে সেপ্টেম্বর মাসের মধোই আধক বুষ্টিপাত হয়। 
সবোন্চ তাপমানাব গড ৩৫: সেণ্িগিড (৯৫০ মারেন" 

হাহট ) এখং সবশিষ্ন তাপমাহার গড ১০* সেপ্টিগ্রেড 
( ৫১* ফাবেনহাহট )। বুষ্টপাতের আধিকাহেতু প্লাবন 
দেখা দেয়। এিপুার গ্ুধান নদী গোমতী উৎসমুখে 
ভিপৃণার একমাত্র জলসেচ প্রকল্প উদফ্ণুরের নিকট 
নিমিত হইতেছে । স্থানীয জপসেচ-ব্যবস্থা ১৮৪০ হেক্টর 
£ ৪৬০০০ একব)ভূমিজে , জলবিদাৎ উত্পাদন (৮৬০০ 
কিশোধ্য়াট ), বন্তাশিয়ঘ্ণ মবস্তাচাষ, শিল্পপ্রকল্লের প্রসার 
(দক্ষিণ অঞ্চলে) প্রভাত বহুমুখী পরিকল্পনা ঈহার 
অঙ্গীভূত। বাজোর একমাত্র হুদ রুদ্সাগব মত্এাচাষ 
এবং প্রারুতিক দৃশ্যের জন্তা স্থপ্রসিদ্ধ। রাজোর বিভিন্ন 
এলাকায় মতস্তাক্ষের আছে । 

তরিপুবাব এক বিরাট অংশবাপী (২২%) বনভূমি 
থাকিপে৪ ইহার অর্থনৈতিক গুঞ্ুত্ব সামান্য । ছুগম 
প্রতি, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ-ব্যবস্থা, ভূমিক্ষয়, ঝুম চাষের 
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জন্য বনভূমি অপসারণ ইত্যাদি বনজ সম্পদ আহরণের 
পক্ষে প্রধান অন্তরায়। বণভূমির অধিকাংশই “মিশ্র 
ধরনের বৃক্ষে পূর্ণ। দক্ষিণের বণভূমিতে শাল, তুন, 
জারুল, গর্জন, গামহার, বেত ও প্রচুর বাশ এবং উত্তরের 
অপেক্ষাকৃত শুঙ্ক অঞ্চলে বাশবন দেখা যায়। বনভূমির 
কাষ্ঠ আহরণ করিয়া! নৌক। নির্মাণে ব্যবহার কপ] হয় 
এবং সংবক্ষিত বনভূমিতে সেগুন, মেহগনী, শিশু, এবার ও 
তু'ত গাছের চাষ করা হয়। ইদানীং বন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 
স্থাপন ও বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনার ছারা! অরণ্য উচ্ছেদ 
বন্ধ করিয়। বনজ সম্পদকে দ্রতঙাবে মানবকলাণে নিযোগ 
করা হইতেছে । এই অঞ্চলের সংরক্ষিত বনভূ'মতে 
হস্তী, গণ্ডার, ব্যাত্র, ভল্লুক, পাইথন সাপ প্রভৃতি দেখা 
যায়। 

ত্রিপুরা! খনিজ সম্পদে খব সমৃদ্ধ নঘ। আগব্শা এবং 
পার্বতী এপাকায় বাসনপ ন তৈয়াবির উপধুক্ মৃন্তিকার 
স্তর ১ ফেণী নদীব উপত্যকায সোনারামপ।ডা ও বেল- 
চোমির নিকট লিগ্নাইট কয়শা। , সোনামুডা ৪ উদযপুরের 
নিকট বোলজাতীয় কয়পা এখং উদযপুর, সাবকুম 
ও বেলোনিয়ার চুনা পাথর উল্লেখযোগ্য । ইহ ব্যতী৩ 
ব্রিপুরাতে খনিজ তৈলপ্রাপির সম্ভাবনাও গরুর পরিমাণে 
বিদ্ধমান। 

ত্রিপুবার অর্থনৈতিক বৈশিষ্টোর প্রধান স্তস্ত কৃষি। 
শতকর। ৭৫ ভাগ লোক এই জীবিকার উপর নিতরশী'ন। 
রাজোর সর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব কৃৰি হইতে স*্গৃহীত 
হয়। পার্বত্য এলাকায় গুম চাষ কর! হয এব" উপজাতীয় 
অধিবাসীরা এই ধরনের প্রথায চাঁষ-আবাদ করে। ধান 
সর্বপ্রধান শশ্তয (৮৯*% জমিতে ধান চাষ তয়), ইহা] 
ব্যতীত কার্পাস, পাট, চা, ইক্ষ, আলু, মরিষা, পেয়াজ, 
পান, আদা, সুপারি, তৈশবীজ, চীনাবাদাম, ডাল, তিন, 
লঙ্কা, তামাক গ্রভৃণ্তি উল্লেখযোগ্য । পাট ও চা বিদেশে 
রধানি করিয়া মুদ্রা অর্জন করা হষ। উপ পশ্চিম এব, 
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে চাষবাস সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। 
ত্রিপুরাতে বিভিঙ্ন ধরনের ফলের চাষ করা হয। উহাদেখ 
মধ্যে আনারস, কমলালেব্, নারিকেল, কাজুবাদাম এব" 
লিচু উল্লেখযোগ্য । এখানে রেড়ির ( তৈলবীজ ) চাষ 
হয়। 

বর্তমানে জেলার প্রচলিত শিল্পের মধ্য হস্তচালিত 
তাত ও বাঁশের কাজ, চামড়ার কাজ প্রভৃতি কুটিরশিল্পই 
ত্রিপুরার একমাত্র শিল্প-সম্পদ । বর্তমানে এই রাঙ্গযে 
ছোট ছোট কারখানায় লোহার কাজ, পিতণের কাজ, 
ঢাপাইয়ের কাজ ইত্যাদি হয়। চাঁ-শিল্প এখানকার একটি 

ত্রিপুরা 

উল্লেখযোগ্য শিল্প । এই স্থান হইতে অন্যত্র কার্পাসবন্ত, 
কাঠ, তিল, বাশ, বেত, জালানি কাঠ প্রভৃতি পপ্তাণি কর 
হয়। আগরত্পা, খোয়াই, কৈলাশহর, উদয়পুর, বিশাল- 
গড এবং মোহনপুব প্রধান ব্যবসায়কেন্ছ্র। 

জিপুখার জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যও পক্ষণীয়। দেশ- 
বিভাগের পূর্বে এই বাঙ্গো উপজাতীযগণের সংখ্যাই সবাধিক 
ছিল। কিন্তু অধুনা পৃব পাকিস্তান হইতে ক্রমাগত 
শরণার্থাগণ আসিয়া এহ বাঙ্জে আশ্রম গ্রহণ করায় 
তাহাদের সণথ্যা ৪গ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে। উপজাতীয়দের 
মধো ত্রিপুরী, প্রিয়া", যগ, চাকমা, কুকী, মণিপুরী, 
জামাতিযা, লাপযাতিযা, গারো, লুসাই প্রড়ঠি প্রধান । 
প্রধান ভাষা বা্পা, ইহ| ব্যতীত মণিপুরী 9 আদিবামীদেএ 
শিজন্ব শাষা9 চলে । ১৯৫১ খ্রীষ্টান্জে জনস'খা। ছিশ 
৬৪৬৭৭ এবং ১৯৬১ খ্রীগার্ধে ১১৪২০০৫ | কুঁষিকাধ, 

ব্যবলাঘ ৪ কৃটিবশিললন জনগণের প্রধ্ধান ঈপজীবিক|। 
আগরতপা (জনস"খা। ৫৪৮৭৮), ধন্নগর, খোষাহ, 
রাধাকিশোরপুর, বেপোনির| এব” কৈলাশহব - এহ ছষটি 
শহর। আগর গলা নিপুবা খাজোর রাজধানা এব, গুধানণ 

শহর। এই শহরের স্বাফত্বশাধনঙাব মিটনিসিপাশিটিব 
উপর ন্যাস্ত। 

এই রাজো রেলপথ নাই ১ উপতাকা সঞ্চলে শদীুলি 
কেবলমাত্র বর্ষায় ছোট নৌকা, শেশা ও ছি পাবাপার 
হওয়া! যাষ। বাহিবের মহিত আকাশপথে যোগাযোগ 
আছে এবং আগবশ্ুলায় রাজোর একমাত্র বিমানখাটি 
অবস্থিত। স*যোগ বাবন্থ| প্রধান প্রধাণ সডকগুশির 
মাধামেই বক্ষা কর! হয়। 

শিল্পকুচির স্বাক্ষব হিসাবে পাজপ্রাপাদ 'নীভমহশা এব, 
প্রারুতিক দৃশ্যে জগ ডঘুর জলপ্রপাত প্রত পয১ঠকগণকে 
আক্রষ্ট করে। বাজোর উৎসবের মধ্যে হোলি, দশেরা) 

মহরম, দেওয়াশি প্রভৃতি উল্লেখযোগা | বাঙ্গোখ বিতিিন্ন 
অঞ্চলে নানা ধরনের মেলা হয, উহাব মধো আগব তলার 

মেলাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । উদয়পুর বিপুগার প্রাচীন 
রাজধাণী। 

দ্র সিমুদ্ধির পথে বিপুরা', আনন্দবাজার পত্রিকা, 
কলিকাঠা, ১৯৬৩১ 0102 1111967101 0256560া ০] 

[701৫) ০] টো, 08009101908, 09911585 

01118204190 10 1, 5৬ 10611), 1962. 

প্রণবকুমাব চক্রবর্তী 

ব্রিপুবাগাজোর ইতিহান গ্রধানতঃ “রাজমালা” হইতে 
উদ্ধার করিতে হয়, কিন্ত 'রাজমালা'র প্রথমাংশ প্রাচীন 

৭৬৪ 



ত্বিপুবা 

প্রধাদ ও গল্পমূপক। এঁতিহাসিক পর্বে নবাব তুস্তিপ খা 
(১২৭৯ শ্রী) ও ইলিয়াদ শাহ (১৩৪৫-৫৭ গ্রা) ব্রিপুরা 

লুণ্ঠন কখঝেন। ইহার পর ভাঙ্গরফার রাজত্বকালে তাহার 
কনিষ্ঠ পুত্র গত্নক1 গৌডেশ্বরের সহায়তায বাজ্যলাভ করেন 
ও তাহার শিকট হইতে “মাণিক্য' টপাধি পান। তদবধি 
ত্রিপুরা বাজগণের “মাণিকা' উপাধি হইযাছে। ধন্তা- 
মাণিক্য (১৪৬৩-১৫১৫ শ্রী) রাজা হইলে গৌডেশ্বর 
ছুশেন শাহের সহিত তাগার বিরোধ হয ও বাজমালা'র 
ধন্তমাণিকা চট্টগ্রাম, পর্রিকেরা, গঙ্গাম গুল, ববদাখাত, 
থাণা-ছি প্রভৃতি দখল করেন । ইহার পর বিজধমাণিকোর 
(১৫২৯ ৭০ থ্রী) সময় রাজমাপার মতে সোপেমন 
কর্রানীর সৈগ্েরা পরাজিত হয। বিজযমাণিকা পা» ও 
নোয়াখাপির অংশবিশেষ এবং চট্টগ্রাম জয় কবেন। 

তাহার পর চট্টগ্াম পুনরাষ রিপার হস্তচাত হয়। 
হাব পনর অমখমাণিকা রাজ] হইযা 'অমর সাগব” খনন 

করেন। এই কাধে শরপুরপতি চাদরাষ, বাকলা, ভাওয়াল 
৪ $শুযার বাজগণ সাহায্য করাম কিপুবাঝাজের প্রভাব 
সহছেহ অন্মমান করা যান। কিন্ধ উহার মারাকান 
ভিষন বার্থ হয়। এমন কি আরাকানবাজ বিপুরার 

বাজধাণী উদধ্পুর দখা করেন। ইহার পর যশোধর 

মাঁণ.ক্যব সময সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে ঢাকার নবাব 
ফেজ পিপুরা খাজজ্য আঞ্মণ করিযা রাক্াকে বন্দী 

করিয়া দিল্লীতে পাঠান | ইহার কিছুকাশ পরবে মুখিধাবাদের 
নধাঁবেখ হচ্ছাগধারে দিপুরার সি-ভাসনের উত্তরাধিকারী 
লিণী 5 হইত লাগিল। স্থুজাউদ্ণীন যখন বাশাধ নবাব 
তখল ব্রিপুরাবাঙছ্ছের ভ্রাত্ৃষ্পু্ন মোগশেরখ সাহাযো ধিপুবার 

গদী পাণ। তখন নবাধ ভিপুখার নাম বালাইযা 
রোসেনাবাদ? (“আলোর দেশ”) রাখেন। মালীন্ল 
খার সমযে তাহাব জামাত] ম্খাজিস মহম্ম? পুন্বার জিপুবা 
দখল কবেন। 

ইহার পর ১৭৬৫ স্রী্রান্দে ঈস্ট ইপ্ডিযা কোম্পাশি বাণ্ল। 

বিহার ওডিশার দেপ্রখানী পালে জিপুবার যে অ'শ সমতল 
ভুমি ও যাহা খাজনার খাতে (বেণ্ট বোল ) ছিশ তাহা 
ইংরেজদের দখলে আসে, ইখেজগণ একজন বাজাকে 

গদীতে বসান ও ১৮০৮ শ্বীহ্াৰ হইতে প্রতোক জাকে 
অভিষিক্ত কবেন ( ইন্তেটিচার ) ৪ তাহাকে নজর পিঠে 
হয়। ব্রিপুরার াজগণকে কর দিতে হইও না। হংবেজ 
গভর্ণমেন্টের মছহিত তাহাদের কোনও সন্ধি হয় নাহ। 
১৮৭১ খ্রীষ্ঠাবধে ইংরেজ-স্বার্থ রক্ষার জন্য একজন ইংরেজকে 
'পোলিটিক্যাল এজেন্ট” হিমাবে রাখা হয়। কিন্ধ ১৮৭৮ 
খ্রীষ্টাকে এ পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় ও ত্রিপুরা ( কুমিল্লা) 

ভা ৩/৯৬ 

তিিধন্দরম 

জেলার মাজা ট তাহার পদাধিকার বলে হ্রিপুরা 
বাজোর “পোলিটিকযাপ এজেন্ট হন । ত্রিপুরার বাজা ১৩টি 
কামানধ্বশি দ্বারা সম্বশ্বিত হইঙেন। এভাবে ১৯৪৭ 

স্রষ্টা পর্ণস্থ ছিল । ১৯৭৭ খ্রীষ্টার্ধে তারহ এ পাকিস্তান 

ছুইটি রাজা হর ও ত্রিপুরা তারক হয। নিপুবাপু 
রাজগণ বাণ্ল! ভাষার উৎ্সাহদাা ও ভাহাদের অনেকেই 

শিল্পী, সাঠিত্যিক ও চিত্রকর। 
ত্রিপুরা রাজা : ভারঙবিভাগের পরে ১৯৪৯ খীষ্টাঝেব 

১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা রাজ্য ভাবুতভুত্ত হইয়া ইভা 

সরাসরি ভারত সরকারের অধীনে 'াছে। ভদবধি 

ইহা] ভারতীয় সংবিধানের “পি' শ্রেণীর বাজ্যব্ধপে গণা 
আছে। 

দ্র দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪২ 
বঙ্গান্দ, প্রা হকুমার সুখোপাধ্যাঘ। নব জ্ঞান ভারতী, 
কলিকাতা, ১৯৫৮ ১ 014015590০৬, 132560)9 ০] 

13611891, [,0110017, 1813 , 1156 17711961141 07:560621 

0/ 1)012, ০1 2011], 08914, 19)৪ , [90101102010 

[)1৬1১1011, তে ১৬৫15000100 06 [10155 17914 1902, 

1963, 1৩11)1, 1963. 

বিদ্যনূৃলণ দু 

ভ্রিবন্দরম, তিবাজ্মম কেরল এব একটি জেলা € শহর। 
ঞজেলাটি ৮০২৭ হইতে ৯০২২ উত্তব এবং ৭৬০৭” 
হইতে ৭৭৩০ পৃবে ইহা ভারতের দক্ষিণ পাশ্চমে 
কেরন রাজ্যের সবদশ্সিণ প্রান্তে অবস্থিত। পরবে উহা 

ভিবা,4 রাঞজোর অ শবিশ্যে ছি জেলার আথতশ 
২১৯৪ বর্গ কিলোমটার (৮৪৭ ক্গ মাইল)। 
জেসাটিকে শাসনকাধের স্বিধার অন্য ৪টি শালুকে ভাগ 
করা ইইযাছে। এই লেশার মোড শহণের সখা 

১৩টি। জেশার উত্তর সীমানায এই রাজার বুইল্ন 
জেলা, পুর্বে মাদাজ বাজ্যের [তকুনেশুশা দেনা 

দঙর্সিণে কন্যাকুমারী জেলা এবং পশ্চিষে আবব সাগব 
অন স্থত। 

তুপ্রকুনি অনুসারে এই জেশাকে 7 “নটি প্রারুন্দিক 

বিভাগে ভাগ কবাযায , ক. পৃব দিকে নীল শিলাদ্ারা 
গঠিত উচ্চ পার্বতা অঞ্চল জেলার উন্চন্ম স্থান এবং 
উনক্গ পশ্চিমঘাট পবতমালার অংশবিশেষ অগস্থযযলয় 
ও মহেন্দ্রগিরি পর “শ্রেণী অবস্থিত | ধীরে ধীরে উচ্চতা 

পশ্চিম ধিকে হ্াসপ্রাপ্ত হইয়। বিস্তৃত উপতাকাব স্যহ্ি 
করিয়াছে । পুবের এই স্থ-উচ্চ পবতশ্রেণা হইতে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র পাহাড় পশ্চিমে সমুদ্রের উপকূল পধন্ত বিস্তৃত 

ণ৬১ 



ঝ্িবন্দবম 

হইয়াছে । এই পবতশ্রেণীর মধা দিয়া শেনকোটা গিব্রি- 
পথের দ্বারাই পুবা*শে মাদ্রাজ রাজ সহিত যোগাযোগ 

সাধিত হয়। পাহাডগুলি দক্ষিণ পূব হইতে উল্ুর- 
পশ্চিমে বিস্তৃত ১ প্রচব বৃষ্টিপাত হয় ও ঘন জঙ্ষলাণুত। 
খ, লাটেখাই১ শিশান্ধারা গঠিত মধ্য ভাগের বন্ধুর 
মালভূমি অঞ্চল। উহার উচ্চতা গ্রায ১৫০ মিটার (৫০৯ 
ফুট)। অঞ্চলটি বনজঙ্গল ও গুন প্রভৃতি দ্বাৰা পরিবৃত। 
গ. নিম্ন সমভূমি ও উপকৃশ অঞ্চলের 'অধিকাণশ এলাকাই 
পলিমাটি গঠিত, অত উবর ও চাষবাসের পক্ষে উপযোগী । 
ছোট খাড়ি দ্বাপা সমুদ্রের লবণ" জলবাশি উপকূলের 

সমভূমির ভিরে ন্মন্প্রবশ কখিযা লবণাক্ত উপহ? 
ও খিন্ত» ললাশযের ছষ্টি করিয়াছে । তটশাগ স"কীণ 

নিচ এ বালুকাময় । পশ্চাদ্এাগের এই বিও5 জলাশয- 
গুলিকে ক্লারম খাশদ্ারা সংযোজন করিয়া জলপথের 
ব্যবস্থা করা হইযাছে। 

রিবন্দরন জেলাব গুথম ৪ অতি প্রান শ্লাস্রে 
লৌহ-আকর্রিক, চীশামাটি, অভ্র, অক্গারক লৌহ 
(1315007১965) নানা ধবনেও মুন্তকা, গ্রাধ্ধাহট, ল্যাটেরাইট 
প্রভৃতি পাণ্যা যায। সমু্বতীর হহতে প্রঠণ পরিমাণে 
ইলমেনাইট, সিলিমানাহট, কুটিল, মোন্।জজাভট ও 
জাব্কন বালুকা স"গ্রহ করা হয। 

এই জেপার নদনদীষ্টলি সাধারণত: বর্ষণপুষ্ট । বর্ষার 

সময়ে পাবত্য এলাকায় হষ্ট অসণ্থখ্য ম্ৃ্ধ ক্ষ পাহাডী 
নদীর মধো অগস্তয মলয় পধত হইতে উখ্িত নেয়ার 

নদী উশ্রেখযোগয | সপ্ুদ্ূতীবে জোযাবের জলম্ফাতিব 
সমযষে পবণান্ত জলবাশি ভিওরে আনগ্রবেশ করে এব 

চাষোপযোগী জমিন্ঠে গবেশ করিয়া ক্ষাতসাধন কথে। 
সযভূমিতে লবণাও্ ও স্ুমিই্ই জলের গু শব্দ বহু 

হুদ বুহিয়াছে। 
ভ্রিবন্দরমের জলবামু আর । উফ] বেশি নহে। 

গ্রীক্ম কালে ধবোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩২২৭ সে্টিগ্রেড ( ৯০০ 
ফারেনহাইট ) পর্যন্ত গুঠে। শাঠকালে সবনিক্ন তাপমাত্রা 
২০৫ শেন্টিগ্রেড (৬৯০ ফারেনহাইট ) হয। উচ্চতা 
হিসাবে তাপযাত্রার পার্থকা পঙ্ষিত হয়। পারত এলাকার 
জলবাঘু প্রা সারা ব্সরই ঠাণ্ডা এবং মনোরম » সমভমি 
এপাকায় গরম ও আদ্রতা অধিক। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের 
গড় প্রায় ১৪৫০ মিলিমিটার (৫৮ ইঞ্চি), পাধত্য 
এলাকায় বুষ্টপাণ্ছের গড প্রায় বাজ্সরিক ৫০৮৭ মিলিমিটার 
(২৭০ উঞ্চি )। 

প্রাচীন ইতিহাস হইতে জান! যায় যে, এই জেলাটি 
প্রাচীন কেরল রাজের অংশ হিসাবে পরিগণিত 

জ্িবন্দরুম 

হইত। গ্রাষ্টজশ্সের পর প্রথম কষেক শতক ধরিননা 
পশ্চিম উপকূলে বিঙিন নুপতি শান পব্িচাপন করিয়া- 
ছিশেন এবং ৯ম শঠার্দীর গ্রথমারধধে এই নুপত্িগণের শেষ 
প্রধান চেখামান পেত্ধমাল এইশ্ানে রাজত্ব কৰিতেন। 
পরধতী কালে ইহা চোপ, পাণ্য ৪ বিজয়নগর রাজোর 
অধিগত হয়। ১৮শ শতাব্ীর প্রথমার্ধে নুপতি মাতগু 
বর্মা মান ঝিবাঙ্কুর বানোর প্রপ্কত প্রতিষ্ঠা করেন। 
১৭৮৯ এব" ১৭৯০ শ্রীগ্তাঝে পুনরাশ মইঠশুরবাজ টিপু 
স্বলতাণ কঙ়ক এই রান্গ্য আধান্ত হয। এই সময 

ইইতেহ এই অঞ্চলে ধারে দীবে হ পেজে ও গ্রীষ্টানদের 
আধিপতা বিশ্তার পাশ করিতে থাকে । ১৭৯৫ গ্রীষ্টা্ে 

স্থানীয় বাজা £”রেজদের সহি" সন্ধি আবদ্ধ হন এবং 

তাহাঙ্দের আধিপঠা ৪ করত শ্বীকার কবিমা লন । পরবতী 
কালে দীর্ঘ দিন ধবিযা এভ 'অঞ্াাশ বিতিন্ন শ্বানীয শুপরতিগণ 

তাহাদের কত্ত ৪ শাশনকাথ চাপাহয়া গযাছেন। ১৯৫৬ 

খ্াষ্টান্দে পাজ)পুনসঠনের ঘলে এহ অঞ্চল কেবশ বাজে।ব 
একটি জেপাক্পে পরিগণিত হঈথাছে। 

ভ্রিবশরম দেশার মোট বণহুমির পরিমাণ ৪৪৬৫৯ 

হেরৃর (১১০৩৫২ কর মোট এ|াক্কাখ প্রা ২০৭৮ )। 

এ সকল বনে প্চুর পারমাণ সেগুন যেহগণী ৮৭ন 
আবলুস দেবদার প্রভাত গাছ জগ্জাম। কাঠ, বে*। শাশ 
মধু, কপূর, রবার ৪ তেষজ উদ এখানবাণ যুশাবান 

বাণিজ্য সম্পদ । বণজ বাচা দঝাস্গার পিয়া বাঞ) 

আসবাব, কাগজ, প্লাহ উদ, রেষন, ধিবাশশাহ প্রঠা*ণ শিপ্প 
গডিয। উত্ভিধছে। ক্ধিহ জনগণের ধান উপঙীবিকা। 

জেলার মো ভূমির ৬৮০ ক্যিকাধে শিযোজত। পাবা 
এশাকাব পরঙ্গানে ঢালশেব উপর বুহৎ বাগিচাপ্লিতে 

৮1, কি ইতাদি শান] ধনের শল্তা চ শন্ন ভহবা গাকে। 

প্রধান শশ্ত গুলির মঝো ধন, রাশী, ভুট্টা, ড।ল, ঘল, আদা, 

তিল, চীনাপাদপাম, শক্বা, যবিচ) "শামাক, তুলা, রবার, 
তৈলবীজ, পান, এপাচ, আপার, চা, কণি। কাজ, 
ট্যাপিওসা, ইক্ষ, তলা, খাঠাপ, কলা, নারিকেপ, 
নাস গ্রভতি সবিশেষ উন্লেখযোগা । ধান এবং 

নারিকেপ ছুতটি প্রধান উৎপন্ন দবা। কতকগুলি খালের 
সাহায্যে জলসেচ করিযা রুষিকাধের সহায়তা করা 
হহতেেছে। 

এই জেলার কুটবশ্লিওশির মধো নারিকেলের 
দডি, তৈপ ও অন্যান্য লারিকেপঙ্জাত শিল্পই বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা | পুথিবীর মধ্য উৎকৃষ্ট দভি এখানে প্রস্তত 
হয় এবং কুটিখশিক্পের মধো সবাধিক শ্রমিক এই 
শিল্পে নিযুক্ত । অন্যান্ত শিল্পের মধ্ কাসার বাসনপজ, 

৭৬৫ 



বিবন্দপম 

কথাকলি নুতোর উপযোগী পোশাক ও আন্তষঙ্ষিক 
জিনিস নিষাণ, হস্তীপন্তের কাজ, মাদুরশিন্ন প্রতিও 
উল্লেখযোগ্য । বড 'আকারের শিল্পগ্তালবমধো ববার- 

কারখানা, বস্ত্রবয়ন, তাতশিল্স, 39 এবং নানাবিধ 
যক্পাতি নিষ্াণ প্রহ্থীতি শিল্পপ্রতিষ্ঠান এই জেলায় 
আছে। 

১৯৬১ গ্রীষ্টাকেব জনগণনা অনুসারে এই জেলার মোট 
জনসংখ্যা ১৭৪৪৫৩১ ( পুঞধ : ৮৬৯৮৮৪ এবং নারী ; 
৮৭৪৬৪৭ )। োট শ্রমজীবীর মধো পুঞধ ৪০০৫৯৫ জন 

এবং নারী ১৪০১৯৬ জন। মোট শিক্ষিতের মধো পুক্ষ 
৪৬৩৬৩১ জন এবং নারী ৩২৬৬০৭ জন। ত্িবন্দরম 

জেলার প্রধান ভাষা মাপয়াপয । 
সমগ্র দেশের মাধো কেবল রাঙোই শিক্ষিতের হাব 

সর্বাধিক । 'এই জেলাতেপ শিক্ষিতেবর হার উচ্চ পধায়ের। 
বতমানে বিদ্যালয়, মহাবিগ্যাপয়) বিশ্ববিদ্যালয় সংন্বত 

কলেজ, কাখিগবি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ন্নাইন কলেজ,মিশ্নারী 
কপেজ, মেটি”। ৭ কাপজ প্রহতঠ নানাবিধ শিক্ষাপ্রতশিঠান 
এহ দেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্যাপ্ূ | নারী শিক্ষিতেব 
সংখ্যান যাখু। 

রাজ সরকাণ জ্নন্বাস্থাবুক্ষাব জন্তা পিশেষ বন্দোবস্ত 
কবিযাযহন। জলনিপ্বাশন, হাসপাশাল, চিকিৎসালয়, ৮ন্মা? 

"মাম, বঈবোগাব চিকিতপাগার, পশু চিকিৎসাপধ প্রভৃতির 
সুখপ্দোবন্থ মাছে । 

এই জেলাৰ যোগাযোগ বাবস্থা যোট।মুটি উন্নত 
ধ্ুবনের। জেগাব মোট সডকেবণ পধিমাণ ১১৭৭*১৮ 

কিলোমিটার (১০৩৮ মাইল )১ প্রতি বগ কিলোদমিশবে 
৪+*২ (প্রতি বগি মাইলে ১২২৬)। মডকপথে 

কুমারিকা ন্স্তপীপেব সহিত ত্রিবন্দরম-এর যোগাযোগ 
রক্ষা তইতেছে। রেলপথে ঠিবনারমের মিচারগেজ শাখা 
মাদাজ পখন্ত বিস্তৃত । নধীগ্রপি বধাকালে নৌবহ নযোগা। 
পশ্চিম সমভূমি অঞলেব বিস্তৃত জপাণয 9 উপহদ গুলি 
কলিম খাল দ্বাবা ম'যোজন করিয়া জলপথের ব্যবস্থা করা 

হইয়াছে । [িবন্দপম জেপার প্রধান প্রধান উৎসবগ্চণির 

মধ্যে গুলম্ উৎসব উদ্রেখযোগা । জেলায় অসংখ্য বিষু। ও 
শিবের মন্দির এবং গির্জা আছে । 

জেপার প্রধান শহর ব্রিবন্দরম ৮২৯ উত্তর ও 
৭৬৫৭ পৃবে অবস্থিত। ইহা কেবপ রাজোর রাজধানী, 
জেলা প্রধান কাধালয়, প্রধাণ শাধণকাধালয় ও 

বৃহৎ বন্দব। মশলা বাবসাষের কেন্দ হিসাবে প্রাচীন 
যুগে এই স্থানের গুরুত্ব যথেষ্ট ছিলপ। এই শহরকে 
করায়ত্ত করার জন্ত পর্তুগীজ, ফরাসী, মুনলমান, ওলন্দাজ, 

তিবাঞ্ুর 

ইপ্রেজ প্রড়তিত জাতির মধো বহুবার সংঘর্ষ হইয়াছিল। 
প্রান ভ্িবাঙ্কুর-কোচিন সম্মিপিত রাজোর রাজধানী 

এই স্বানে ছিল। এই শহরে স্বাধীন গালাভের পুরে ব্রিটিশ 
শাসকের এব” ব্যান মহারাজার বাসন্থান ছিল । শহরটি 
উন্নর ও দক্ষিণে বিস্তৃত এবং দঙ্সিণ ভাগে জনবসতি ঘন, 
এই অঞ্চলে পরিখাবিহীন দ্বুগের 'মভাঙ্করে রাজ গ্রাসাদটি 
অবস্থিঠ। উত্রধাঁশে সামব্িক ছাউনি ৪ কাণ্টনমেন্ট 
এলাক]। সমুদ্পষ্ঠ হইতে প্রায় ৫৯5৫ মিটার (১৯৫ ফুট) 
উচ্চে শ্যাটেবাইঢ শিলার পাঙ্নাডের উপর একটি পর্ববেক্ষণ- 

আগার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয । বিবন্দরম মাদার 
সহিত রেলপথে সযুক্ত এবং দুবস্ধব ৬৩৫ কিলোমিটার 
(৩৯৫ মাইল )। জলপথে কোচিন বশর, কুইপন প্ুভৃতি 
শহরের সহিত যোগাযোগ আছে । জলের হ্ল্পশাব 
জগ ভারী ও খড জাহাজ তিবন্পদরম বন্দরে ভিডিতে 
পারে না। 

তিবণ্ধম 'ভাবঙ্ডের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত। 

অনস্থপপ্ুনাভন্বামীর মন্দিব-দশনার্থী বহু তীর্থযাত্রী বিভিন্ন 
স্তান হইঠে প্রতি বংসর এখানে আসেন । মশিবটি 
ছুগের মভাস্থুবে অবস্থিত এবং বন্ধনঃ মনাএকে কেন্জু 

করিয়াই শহরটি বিস্তারলাভ করিযাছে। অনস্থদেবের 
পরি স্থান ঠিলাবেই শহরটি “তিক অনন্পুকম্ণ হিসাবেও 
আখ।াত। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বু লোক এই শহরে বাল 
করে। প্রাচীন প্রথায নযারি বহু অট্রালিকার সমাবেশ 

এই শহরে লক্ষ করা যায। শহরের উল্লেখযোগ্য 
স্বাপত কীতি হিসাবে হাইকোট, কাছাণী, খিশ্ববিদ্ণ পয়, 

কলেজ আর্ট খপ, সাধারণ গ্রন্থাগার, গির্জা, নেপিযার 
ফিউজিয়াম, চিভিযাখানা, প্রযোদ-উদ্ভান, সামরিক ছাউনি, 
আকোযাবিষধাম পউতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
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« পবক্ম।ব চত্্রব্তী 

ভ্রিবান্ধুর কেরল ত্র 
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জিবেণী 

ব্রিবেণী ২২০৫৯ উত্তর ৪ ৮৮১২৬+পূর্ব। ভগলি জেলাব 
ইতিহাস প্রপিদ্ধ প্রাচীন তীর্থক্ষে | ইহ] মুঞ্চবেণা নামেও 
পরিচিত। যেখানে তিনটি জপপ্রবাহ মিলিত হয় তাহাকে 
জিবেশী বলে । লোকেদের বিশ্বাস যে এপাহাবাদে প্রয়াগের 
নিকট গঙ্গা, যমুনা ও সবন্বতী নদী একধারাঘ মিপিত 
হইয়াছে এবং এইখানে আসিয়। বিষুক্ত ইহযাছে। ছাদশ 
শতার্ধীতে বচি ধোয়ী কবিব 'পবশদৃভ” বুন্দাবনধাসের 

“চৈতন্য ভাগ বত', কবিকস্কণ মুখুণ্দরামের “১গ্তামঙ্গল? প্রভৃতি 
কাবো এই স্বানের উ্বেখ আছে। 

ফষোডশ শঙাবী পরধস্ত [বেণী প্রপিচ্ছ বনার 9 সংস্কত- 

বিগ্ভার কেঞ্রুরূণে পরিচিত ছি মুপশমান এত্িহাসিক- 
গণ ইহাকে তিরপানি বপিত। 

এখানকার জাফর খাণ মসজিদ? মুসপমান আমপের 
উল্লেখযোগা কি । এই মসজিদে উৎ্কীর্ণ আরবাঁপিপি 
হহতে তং্কাশীন বাপাৰ অনেক তথা পাওযা যায়। 
শিকটবতী সমাধিক্ষেত্রে সংস্কৃত লিপিক্ষোরদদিত ক৩ক গুলি 
প্রস্তর লক এহিয়াছে। এখানে কযেকটি হিশ্দু ও জেন 
মৃতি এব” গভিশ] বাগ হপিচন্দনের পিমিত পুরা ওন ঘাটের 
ধব সাবশেষ আছে । 

বিবেণার গঙ্গা আন +রা অতি পুণাকাজ বপিষ়া যনে 
করা হইথ। জিবেণতে বাকুণী, দশহরা, বিষুঃপদী স এঞাপ্তি, 
মকর-সংঞান্থি, যাখাপুশিমা প্রতি উপলক্ষে সহশ্প সহগ্র 
যার সমাগম হয়। 

ত্র 17106 11717617041 030290860 0) 11012 ৮০] ১১01৬, 

0)%6974, 19.8 

পঞ্চানন »ত্রব শ 

ত্রিশন্কু ইক্ষবু্ধণীথ দুরাগ্রহী রাজা। ধত্যবাদী ও 
জিতেপ্ডিয় ঘরিশঙ্কু সশরীরে ম্বগগমনের অভিপাষে যজ্ঞ 
'অনুষ্ঠানের মংকল্প করিলে কুপপ্রপ্ণ বশ্ষ্ঠ ও তাহার পুনগণ- 
কক প্রত্যাখাতও হন। বশিষ্টের পুগেণেব অভিশাপে 
তিনি চগ্ডালে পরিণত হন। নীনলবস্পরিহি ৩ পৌহাভরণ- 
ভূষিত শীষণাক্তি দিশঙ্কু বিশ্বাসিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া 
নিজ অত্িপ্রায় জ্ঞাপন কবিপে তিনি খখিদের আহ্বান 
করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ক্ঞভাগগ্রহণে গ্েধতারা 
উপস্থিত না হওয়ায় বিশ্বামিঘ নিজ তপোবণে ত্রিশস্কুকে 
্ব্গে প্রেরণের চেষ্ট] করিলে দেবগণ বিরোধিতা করেন। 
গরুশাপ্গ্রস্ত ত্রিশঙ্কু স্বর্গবাসের অযোগা, এই কারণে 
স্বর্গাগত ন্নিশগুঁকে ইন্দ্র অধোমুখে পৃথিবীতে পতিত হইতে 
নির্দেশ দেন। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র ভ্রিশস্কৃকে অধপথে “তি 
তিষ্ঠ' বলিয়া অপর সপূধিমগুল ও নক্ষত্রলোক সৃজন 

ত্রিশরণ 

করিলেন। অন্য ইন্দ্র ও দেবতা হ্ষ্টি করিতেও তিনি 
প্রবুন্ত হন। নিম্নশির নিশস্কু আকাশে দেবহশা হইযা 
শোভা পাইবেন এব” বিশ্বামিকের স্ষ্ট তাখাগণ তাহা 
অন্গমন কবিবে, সন্ধস্ত দেবগণ এই পধপ্ত অনুমোদন 

করেন (রাযাযণ, ১1৫৭ ৬০ )। 

হরিবশ (১1১২ ১৩) ও দেবীাগবত ( ৭১*-১৪) 
অন্গসারে ত্রিশঙ্কুর পিতার নাম রয্যাকণ বা অকণ। 
ভিশ্ক্ুর মাসল নাষ সতাব 5, ইনি তিনটি অপরাধের জন্য 
ত্রিশঙ্কু নামে পরিচিত হন । বিশ্বামিনধের সহায়তাষ ইণি 
সশবারে হ্বগগযনে সমথ হন । দেখীতাগবতে (৭1২৭) 

জিশস্কুর পুব হরিশ্চন্দ্রের প্রলাবর্গঘমতিব্যাহারে স্বগগমনের 
কাহিনী খশি৩ হষউমাছে। কুকিবামী বাপা বামাখণের 
মতে হবিশ্চন্্র শেষ পংন্ শ্বগগমনে বাথ হইয] স্বগ ৪ 

মতোর মধ্যস্থপে অবস্থান করেন। বিশঙ্কপ অন্থবালে 
অবস্থানের কথা কাশিধাসের শকুপ্তপা থিশীম অঙ্কে 

উল্লিখিত হহষাছে। চলাত খা্পাধ ভিশন্ুখ অবস্থা 

প্রভৃতি প্রয়োগে হহার ইঙ্গিত আছে। 

যাঁথক। ঘোষ 

ব্রিশরণ বৌদ্ধ সাহিতো পুদ্ধ, ধম প্র সথকে দিপহ নাষে 
আশাই৬ করা হহযাছে। গ্রহ আজিব এপং ভ্িশবণ 
সমাথক। আচার্ধ খুগঘান আক্ষরিক ম্খ শবণ শন্দেরু 
এইকপ ব্)াখ। কারগাছেন 2 ৭5 মা করো ৫২ অর্থে 

“শরণ - শবণাগতের ভয়, মঞ্াস, দুঃখ, দ্ব1*, পরিকশকে 
হণন কবে, বিনাশ করে, শিবারণ করে বিনা হহাব শাম 
শরণ। বস্ততঃ শরণ, ত্রাণ। লন (পালি শেন), পথায়ণ 
ইহারা একার্থপাধক শব্দ | যিশি বু, ধম ও স'থকে 
শরণকপে গ্রহণ করেন তিনি হুঃখ, ছু'খের উতৎ্পনিি, ছুংখের 
নিরোধ ৭ ছুঃখোপশমের উপাযশ্বৰপ মাঘ আষ্টাঙ্গিক যার্গ 
_-এই চন্ুগাযলত্য সমাক্ প্রজ্ঞাম দেখিতে পান ( উপপঞ্ি 
করেন) থহদপ শরণ সর্বছুঃখহব, শিরাপদ ৭ উত্তম। 
ভরিখত্ের প্রতি প্রসঙ্গ ঠা এবং সম্সান প্রধশনপুবক ক্লেশ- 
বিদ্বরিত (চারিত্রিক দোষবঙ্গিত ) এব তং্পরায়ণতা 
ছারা! উদ্দীপিত চিন্তের উৎপত্তির নাম শবণাগমন বা 
শরণ।গনি। ইহা একটি বৌদ্ধ পক্ধতিবিশেষ । এই পদ্ধতি 
ঙমারে শরণাগমনে উচ্ছুক ব্াক্তিকে তিনবার এইরূপ 
উচ্চারণ করিতে হয়--বুদ্ধং শরপ* গচ্ছামি, ধর্মং শরণং 
গচ্ছামি, সংঘং শবরণং গচ্ছামি'। সর্বঙগগীবের শ্রেষ্ঠ বপিয়া 
প্রণয় নুদ্ধকে, তাহার উপদেশ বপিয়৷ অনষ্ঠর ধর্মকে এবং 
তাহার ধঙ্মের ধারক, বাহক ও অনুশীপনকারী বলিয়া অস্তে 
ংঘকে শরণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । এস্থলে ত্রিরত্ুই 

৭৬৩৪ 



জরিষীগড 

গমনী৪”, গমনের প্রকৃতি বুঝাইতে শবণ শব্ের প্রয়োগ । 
পোকোন্তর ৪ পৌকিকভেদে শরণাগযন ধিবিধ , ধাহার| 
সঙারষ| তাহাদের শবণাগমণ লোকোণুর এব" সাধারণ 
লোকে শরণাগমন পৌকিক। লৌকিক শরণাগমনকে 
'ত্রিরহ্রে শ্র্ধার্জন” বণ হয়। ইহার অপর নাম অদ্থা- 
ভিন্তিক সমাক্ দৃষ্টি। ইহাকে চারি প্রকারে প্রকাশ করা 
যায, যথা-- আম্ম নিবেধন খারা, তৎপরায়ণতা ছাপা) 
শিশ্যভাবে উপগমন দ্বারা (সার্িধো আপধিযা ) এব, 
দাক্সিণাকে (দগ্গিণাহকে ) প্রণিপাত ছ্বারা। এই চারি 
প্রকাপের মধ্যে যে কোন৭ প্রকারে যিনি কাধ করেন 
তিনিই শৌকিক শ্রণাগত বিবেচিত হন। 

থিলন্দ্নাল বাহ] 

ভ্রিষষ্টীগড় বর্মমঙ্গল দু 

ত্রতা যুগ 

ব্রেলোকানাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯ত্ী) 
চব্বিশ পধগনাব অন্ত রাঁভক। গ্রামে ১২৫৪ বঙ্গাকের 
৬ শ্রাবণ ৫লোকানগথর অল্ম হয। পিশার নাম বিশ্বঙ্গর 
ঘাখপাবায। বাণক ঠৈশাক্যনাথ গ্রামের বিদ্যালয়, 
চচতার ভান দাহেতের ৭ুশ এবং তদ্রেশ্বরের নিকটব শে 
০*লিশাপাডা ধশে শিক্ষাপাত করেন । সাশসাবিক অবস্থা 
নিন্ভা” মসচ্ছন বলিযা বালাকাসেই ভাহাকে উপাজনেব 
চোয বাহির হইতে হয। প্রথমে দ্বাঝক] ( বাঁণুম ) 
উখ্ডা ( রাশীগঞ্জ) «্ৰ* শাহজাদপুরের ( সিরাজগঞ্জ) 
ধলে শিক্ষকতা করেন। যাহার পর কটক জ্েপায 
পুলিশেব সাব ইনস্পেির নিযুপ্ত হন (১৮৬৮ শ্রী)। এই 
সময়ে স্যার উহলিষায় হাণ্টাবেব সঠি৬ নাহার পরিচয় ঘটে । 
হাণ্টার সাহেণ তাহাকে বেঙ্গণ গেছেটিযার" ল'ক ননেখ 
অফিসে করণিকের পদে নিগুক্ষ করেন (১৮৭০ গ্রী)। 
অতঃপব তিনি উত্তর পশ্চিম পাদশ্বে কুষি ও বানিজ। 
বিভাগের গুধান করণিক এবং পরে বিভাগীখ ডাহবেররের 
একান্ত সহকারী হন। ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্বেব তাবু সরুকারের 
রাজন্ব বিভাগে খাশী হন এবং ১৮৮৬ শ্রী দ উঞ 
বিভাগ ত্যাগ করিযা কপিকাত| মিউনিয়ামের সহকারী 
কিউরেটর হইয়া আসেন। ১৯১৭৯ খ্রীষ্ঠাবে ৭৩ বৎসর বয়সে 
ব্রেলোকানাথের মৃতা হয়। 

ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অঞ্চলে কি কি শিল্পদ্রব্য 
নির্মিত হয় তাহার কথেকটি বিবৃতিমূলক তানিকাপুস্তক 
তিনি ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। কিন্তু বাংলা দেঁশে 

থান 

মাহিতাকরূপহ ভাহার প্রধান পরিচয় । তিনি যে উদ্ভট 
হাসের প্রবচন করেন কালা সাহছিতো শাহা অজ্ঞাত 
ছিল। ভ্রেশোকানাথের বাণ্লা এচন। কঙ্গাবতী? (১২৯৯ 
বঙ্গার ), ভূত ও যাতস? (১৮৯৬ শ্রী), “ফোক্লা 
দিগম্বণ' (১৩*৭ বঙ্গা্) “ঘু্" মালা, (১৯০১ শ্রী), 
'ভারনবখাঁধ শিক্তানসভা” (১৯০৩ খ্বী), ময়না কোথায় 
(১৩১১ বঙ্গাব্দ), "মজার গণ” (১৩১২ বঙ্গাব ), 
পাপের পরিণাম? (১৩১৫ বঙ্গান্ধ ), “ড১র চিত, (১৯১৩ 
খা)। 

ছু ইপিমোহন গুখোপাধায সম্পাগিত, বঙ্গভাষার লেখক, 
কপিবাশা, ১৩১১ বঙ্গা্ধ ) ব্রজেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
&পোক্যনাথ মুখোপাধ্যাথ, সাহিত্য সাধক চরিতমালা 
৩৬, কলিকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব। 

বিছশবিহাবী ভট্টাচ্ 

থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড অগ্্্াবী গ্রস্থী ও হোন দু 
থাট ঠাট ৭ 

থানজাভূর তাকোর 

থান! ঠানা, ঠানে) মহাবাছ প্রদেশের “কটি জেলা ও 
শহর | জেলা ১৮০৫৩ হহতে ২০০২২ উতর ও ৭২০৩৯ 
হহতে ৭৩০৯৮ পুখে অবস্থিত। ইহার উত্তরে দমান ও 
হাট, পূর্বে পশ্চিমঘা পরত্মালা, দক্ষিণে কোলাবা এবং 
পশি দম আবুব সাগব। জেলাব আফষতন ৯১১৫ বগ 
কি মিটার (৩৬৫৮ বগ গাইল )। 

থানা জেশার সমগ্র অঞ্চপ নিয় । ইহার মধে মণ 
ছোঢ ছোট পাহাড অবস্থিত। ইহাদের উ৯তা ৭৫৭ 
মিটারে (২৫০০ ফুট ) অধিক নহে। জেলার পূব ও 
উত্তর পব অংশ অরণ্যাবুত, তদের দিকে তুমি পি ৪ অল্প 
উবর। তটবেখার নিকট ভুমি ডবর। 

থানা দেপাৰ প্রধান নদী নৈভরণ। এই নদী পবিষ় 
শিষা পরিগণিত | মহাঙাবতে হহার উন্লেখ আছে। 
উল্হাস খার একটি উলেখযোগা নদী। (শাবঘাটের 
উরে স কার্ণ গিবিখাত হইতে নিত হইণা ইহা বেসিন 
খাড়ির মধো প্রবাহিত। বেধিন খাডিতে বৎসরের সকল 
সময়েই নৌকা চলাচপ করে। 

থানা জেল।য় কোন প্রার্কতিক ত্র নাই, কতকগুলি 
কৃত্রিম হ্দ আছে। তাহাদের মধ্য বেহার, তলপি এবং 
তাণসা প্রধাণ। এই সকল হৃদ হইতে বোগ্বাই শহরে জল 
সববরাহ করা হম়। 
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থান! 

থান। জেলার সমুদ্তীরে বহু দ্বীপ দেখিতে পাও! 
যায়। এই দ্বীপপুণক্পর মধো সল্সেটি প্রধান ও বৈশিষ্টাপৃর্ণ। 
মল্সেটিব পবেই হতিহাপপ্রসিথ্থ বেমিনে শাম ডল্লেখ- 
যোগা। বেমিন তালকের অন্গত আবলান। দ্বীপকে 
“সিন্ধু দশ বলা হয়। 

পপিমাটির ছারা গঠিত উপ'তাকা ছাডা থানা শেপা 
সম্পূর্ণ দাক্ষিাত্য মাশভূমিব অন্তর্গত। থানার পশ্চিম 
সীমান্ত বরাবর বু উষ্ণ গ্রশ্রবণ দেখা যায । 

থানার জনবা "ঘা ও অস্বাস্থবকর। প্রা সব 
সময়েই 'ভাপমাহা সমান থাকে । এখানে পক্ষিণ পশ্চিম 
মৌন্থমী বাযুর প্রভাবে প্ুচুণ বৃষ্টিপাত হয (প্রাথ ২২৫০ 

মিলিমিটাব : ৯০ ইঞ্চি )। 
খ্র্টপূব ৩ শতকে থানা লেলা মৌ বাজগণের 

শাসপাবীনে ছিল। পরহশী কানে খানাসহ সমগ্র কোক্কস 
অন্বভ্তা রাজগণের অধীনে ছাসে। ১৫০০ খ্রীষ্টাবে 
আহ মদনগবেব মুসলিম শাসক্গণ ক$ক বিদ্জিও হহবার 

প্বকাল পর্যন্ত ঠা] চালুক্য ও শিপহবগণের কর্তত্থাধীনে 
ছিল। ১৫৩৩ খ্রাটাবে পত্রগাঙ্গগণ বেসিন অধিকান করেন। 
পরে শিবাজী থানা লেপার কলাণ পর্ষস্থ সমগ্র অঞ্চপের 
নিরস্কণ আধিপ'তা লাভ করিষাছিলেন। ১৭৩৪ খ্রষ্টাঝে 
পেশোখাগণ পতুর্গিজ্দের শিকট হইতত বেসিন পুনরুদ্ধার 
করেন। জেশার ডলুর ভাগ ১৮১৭ খ্গ্ানধে পেশোয়াগণ 

ব্রিটিশকে ছাডযা দিতে খাণ্য হন। 
কাশহেরির (কুঞ্ণগিরি ) বৌছ গ্রহামক্ব, সোপাবা র 

অশোঞপিপি ও বেমিন-এব দুর্গ এহ জেলার ইতিহাস 
প্রলিদ্থ দরষ্টুবা সামগ্রী । 

১৯১১ গ্রা্রাবেণ আদম শ্রম র মঞ্নযাখী থাশার জনস*খ।া 
১৬৫২৬৭৮। 

থানা জেলার 8৪৯৫৫৫ ভেিব (১১২৩৮৮৪ একর) 

জমিতে চাষ হয়। ফ্যিজাত ছপ্যেব মঝ্োে খান প্রধান । 

তাহার পর রাণা, ঠ৪নবীজ, ছাল, শ্ণ প্রন ডলেখ- 
যোগা। বঙমানে নোনা জমিগুলিকে কুষিযোগ্য করা 
হইত৬ছে। 

সানুদ্িক মতহ্বের বাবসাম থানার 'অধিবাশীদের 
বিশিষ্ট উপজাঁবিকা। টাটকা মাছ বোথ্াহ শহরে ৪ 
শুটকি মাছ দাক্ষিণাত্যে বপ্ধানি হয়। শানুক ও 
মুক্তা ও থানার খাড়িগুলিতে পাওয়া যায়। 

থানাথ ৩৮৬৭৫৭ হেক্টর ( ৯৬৬৮৯৪ একর ) জমিই 
বনভূমি । কয়েকটি বন সপ্রঙ্গিত। বনজ উব্যের মধ্যে 
কাঠ, জাপাশি কাঠ, কাঠকযণা 9 বাশ হুহতে প্রচুর 
আয় হয়। 

থান্মাণ আযোনাইজেশন 

থাণায খনিজ এ্রব্য কিছু নাই , কেবলমাত্র বেসিনের 
টুঙ্গার পাহাডে কিছু বঞ্মাইট পাওয়া যায়। 

জেপার উপর দ্রিষা জাতীয় সডক, পার্ীয সডক ও বড 
বড রেশপণ চলিয়া গিয়াছে । ক্ষলে ভারতের অগ্ঠান্ত বড় 

বড শহরের সহিত থানার যোগাযোগ আছে। থানায় 

প্রচুর খাড়ি থাকাতে জলপথেও ব্যবসায-বাণিঞ্যের সুবিধা 
হইয়াছে । 

থানার একটি প্রধান শিল্প পবণ। ইহ] হইতে প্রচুর 
আখ হয। এখানে উৎপন্ন মাটি ও পিতলের জিনিন 
প্রসিদ্ধ । থানার স্রতি কাপড বিখ্যাত। 

থানা শ্হার (১৯০১২উ৭র ৪৭২৫৭ পূর) জেপার 
প্রধান সবকাপ্রি কাযাশম অবস্থিত বোমগ্াই ভে 

ইচ্ঠার দ্ররত্ব ৩৪ কিপোমাগব (২১ মাইল )। সল্যসটি 
খাডির পশ্চিম তটে অবাস্থত এই শহরের লোকস'খ্যা 
১০১১০৭ জগ । 

৮ন্থানণ বামন 9*ার 

ম্ণা বলা 

থানেশ্বর ১৯৫৮ ৩০ উদর *৭৬০৫২ পুপ। পবপাঞ্চাপে 
করনাল জেলায আঙ্বাশার ৪ৎ কিপোমিশার (২৫ মাহশ) 

দক্ষিণে কুরশ্ষেবণ অন্তর মুনাশপ সবন্ধ পী পদীব 

তীরে অবস্থিত হিশুশথ | গ্রহণের সমযে এখানে সবাক 
জনমমাগম হয । মহাভারতে এব বামনপুবাণে উহা 
উলেখ মাছে ১ গ্রাচীণ লাম শ্বান্বীখর | ৭ম শশাধধীতে 

পুযাকঁে রাজব শের শাসনকালে হই থাজবানী হিসাবে 
সমৃদ্িপাভ করে । ঠিউএন ৎসাঙ বু৯ৎ নগণী হিলাবে 
উহার উল্লেখ করিয়াছেন । 

একাধশ শশাবীতে গণ্নীব ম্রপাত।শ মাখ্ুদ থানেখব 
আঞ্মণ ও লু$ন করেন। পরবী কালে শিখ অঠাদয়ের 
সময়ে থানেশ্বর মিখসি" নামক জনেক শিখের শাসনাধীণে 
'মামে, এই শিখ বশের অবসানের ফলে থানেশ্বর ব্রিটিশের 
শাসনে আলিয়া কিছু দিন জেলার প্রধান শহরবরূপে পরি- 
গণিত হহতে থাকে । এখনে উহ] প্রাচীন ধ্ংসাবশেষে 
পূর্ণ একটি পরিত্যক্ত স্বাণমাত্ত্। 

রাবী গে।স 

থার্জাল আয়ে নাইজেশন তাপীয় আগ্ননক্রিয়া। অতি 

উস্চ তাপমাত্রায় মৌপক পদার্থের পরমাথু হইঙে ইলেকট্রন 
বিচাত হইতে পারে ফণে পরমাণুটি আযনিত অবস্থা 
প্রাপ হয়। যে উচ্চ তাপমাধায় এই প্রক্রিয়া ঘটিতে 
পারে__. ৪***০ বা ভদৃধ্বে” তাহাতে যে কোনও মৌপিক 
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থাসিয়নিকৃস 

পদার্থ গ্য।সীয় ভিন্ন অপর কোনও অবস্থায় থাকিতে 
পাবে না। এইরূপ তাপমানার অস্তিত্ব তর বা মন্য কোন? 
নক্ষ রপৃচেই সন্ভব। তাপশঞ্জির প্রতাবে গ্যাসীয় পরমাণুর 
আধননকে বলা হয় তাপীয আযনক্রিবা। ১৯২১ গ্রীষ্টাবে 
ভারতীষ বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা এই প্রঞ্চিয়ার বিশদ 
গাণিতিক তত্ব উদ্ভাবন করেন এব" তাহার সাহায্যে 
স্র্ধের খালী (স্পেকট্াম) সম্পর্কে অনেক সমন্যার 
সমাধান সম্ভব হম। 

স্র্বালোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিযা স্থধে কি কি 
যৌলিক পদার্থের অস্থিত্ব আছে এখং তাহার] কি পরিমাণে 
আছে, তাহ। অন্রমান করা সম্ভব । 
উন্তেজ্িত অবস্থায় যে আলো বিকিবণ করে তাহা পর- 
মাখুটির নিজন্ব বৈশিঞ্ের স্ুম্পষ্ট পরিচঘ বহন করে। 
সৃ্পৃষ্টের প্রচগু 'তাপমানাষ অনেক পরমাণু যে 'আয়ণি 
'অধস্থা গ্রাপ হহতে পারে এই ভখা আবিদ ঠ হওয়ার 

পুরে খালোকের ব্ণাশী সয্যককপে বোঝা মঙব হয 

শাভ। ঠাপীথ আহণঞ্িখার গাণিতিক সন গ্রযোগ 
করিয়া এ সন্পকে অনেক সমন্তাহ পরিষ্কার করা 

গিবাছে । পশঙ্ষএর 25 আগত আলোকের বর্ণালী 
সম্দনকএ এহ জুন গনোগ কবা যাঠতে পাবে। ইহার 

সাহাচযা পঙ্গ «পু্ঠটেব সঙ্গাবা তভাপমান্রার একটি সঠিক 
আমান করা স্ব । বিখানীপিগ্ঠা? দ্র। 

দ' 7৬]. বব. 312 27৭ 73 ববি ১0৬৭9145৪, 4 
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মুওিমাখন বন 

থামিয়নিকৃূস তাপের প্রয়োগে খাতুদেহ হইতে খণ- 
বিছাৎকণা পা ইলেকটনেব নিগমন এবং এতৎস পান 
বিজ্ঞান খামিযনিধ্স নাযে পবিচি*। ইলেকট্রন নিগমন 

এব লিগ ঠ হলেকটনসমৃহর যথামণ নিযঙ্ণ - আবুনিক 

উনেকট্রশিব্ন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগরিব মুল । 
যেকোন৪ধাতুপিগড কতকগুলি কিদগাপ বা কেশাসের 

সমাহ।বে গঠি5। কেপাসের মধো পরমাণুসমূহ একটি 
বিশিষ্ট কাঠামোব মধো শ্ববিশ্ুস্ত অবস্থাধ থাকে | গ্রত্টি 
পপমাণুব কেন্ধস্থশে মাছে ধন বিছ্াখসম্পন্ন বপ্তাপ «-_ নিউ- 

ফ্রিযাস এবং তাহার চঠধিকে সঞ্চবধমান খণ বিছা কণিকা 
বাইলেকটুন। কাঠামোর মধো আখিন্স্ত ধাতব পরমাণু- 

গুলির একটি পৈশিষ্টা হইল এই যে, তাহাদের বহিভাগে 
অবস্থিত কিছু কিছু ইলেকট্রন অপেক্ষাকৃত শিথিপভাবে 

বিধুত থাকে । তাহারা কিছুট! শ্বা্দীনভাবে এক পরমাণু 

হইতে অন্ত পরমাণুতে যাওযা-আষা করিতে পারে। 

কারণ ফোন ৪ পরমাণু 

থামিয়নিকস 

ইহারদিগকে বলা যাইতে পারে “নু ইপেকটুণ” | বাহির 
হইতে শঞ্ডির জোগান দিযা ঘুক্ত ইলেকট্রনের শৰি, 
এরূপশাবে বৃদ্ধি করা সঙ্গব যাহাতে তাহারা ধাঠদেহের 
বৈছাত্তিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহিনে চলিঘা 'আপিতে 
পাবে। যে গ্ানঠম শক্চির সাহায্যে একটি হলেকট্রনকে 
ধাতদেকের বৈদ্বাতিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানা 
সম্ভর ভাহাকে বলা হয় “ওয়ার্ক ঘা শন?) ইহার পরিমাণ 
বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে বিডিন্ন রকম । 

বাহির হইছে শক্তির জোগান দেণ্যার বিভিহ্ন 

উপাযের মধ্যে শাপ প্রযোগ 'অলতম এব” প্রধান পান । 
তাপ প্রয়োগ করিয়া ধাতুপট হহতে ইলেকট্রন নিগমন কে 
বলা হয তাপীয় বিদ্ভেণ (থাম্িয়নিক এসিশন )। 
সাধারণতঃ বাধুশ্ন্য পারে ধাডুটিকে গবম করিখা "াহাকে 
এপ তাপমাহাষ আনিতে হয় যাহাতে হাহা আলোক 

বিকীপণ করার মঙ অবস্থায় নী হয়। হলেকট্রনণ এমিশন 
বা নিগমনের পরিমাণ ধাতুর পরম ভাপমাত্ার উপর 
বিশেষভাবে নিভরশল | বিচাউষন (0101)815017 ) 
এবং ডুশমান (1094])727 0 এই সম্পর্কে একটি 
গাণিতিক স্যর নিণয কধিয়াছেন। 'ভাপমাত্া বদ্ধির 

সহিত নিগমন অপি ভ্র৬ বুদ্ি পা তাপমাত্রা সামান্ত 
কযষেক শঠাশ বাডাইশেহ নিগমন বভগুণে বাভিয়া 
যাখ। 

হলেকট্রন নিগমনের উত্স হিসাবে বিশ্বঞ্ধ ধাতু হিন্ন 
অন্যান্য পর্দাথও বাবঙ্ত হয। বিশুঞ্ধ ধাতুর মধ্যে 

টাণ্ণ্েন এর বাবহার স্মধিক। টাস্টেন-এর তারের 

উণপণ অতি পাঙ্পা খোবয়াম এর আস্তরণ লাগাহলে 
তাহা খাব উপযোগী হয়। তবে মানুলিক ক্কালে অঝ্মাহড- 

ক্োটেড যিলামেণ্ট বা কঠাখো ডর ঝবহাথ সবাধক। 

নিকেশ নিহিত তারের উপর বেরিখাম অক্সাইড ও 
ট্রনলিখাম অক্সাইডেখ মিআণের অথবা অশ্গকপ কোনও 

অঞ্াহডের একটি অনশ্তপণ লাগাইয়া হা প্রস্তত হয। 

অপেস।কত অলপ তভাপমা রায় ইহা £ঠুর ইলেব উন ঘববাহ 
করিতে সক্ষম । অক্সাহডেব ব্যাক যাণশন কম খপিষাই 

হহ। সমভূব হয। বিজলী বাঁঙব ভিতরের তারের মত 
সরাসরি +ছু।তগ্ুবাহ পাঠাইযা ঞ্ণ বিদ্যুতের উৎসটিকে 
গরম করা সম্ভব । আবার একপে উন্প্ন একটি তারের 
নিকণে উতৎসটিকে পাখিযা সেটি পরোক্ষ তাবে গরম করাও 
সগ্ভব। ইলেকট্রন খণ বিছ্বাৎ সম্প্ন কণিকা। কাজে 

নির্মনের উৎসের নিকট একটি ধন-বিছ্যুতাহিত ( পজি- 

টিভলি চাজ-) পরিবাহী বাখশে ইলেকট্র* সমূহ তাহার 
দিকে আকুষ্ট হইয] ধাবিত হয এবং এইভাবে ইপেকট্রন 

গ৬৭ 



থার্ষে! ইলেক্ট্রিসিটি 

প্রবাহের স্বট্ি হইতে পারে। ইহার উপর ভিত্তি করিযাই 
নানা ধরনের ইলেকট্রন টিউব বা ভাল্ভ নিয়ত হইযাছে। 
ইহার বাবহার বহুবিধ । বেতার, ঢেলিভিজ স, পাডাব, 
কম্পিউটার-__ এইসব যন্ত্রে ভাল্ভ বহপ পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়। 

দ্র চলে হি. 58176601961) ৫0116718665, 

বি৩জ ০ 1948; 7. 9 করো, এ, 440171764 

12160601105, ৩৬ 5০011019515 ঢা 00101, 

12160007710 211 19120 12172779175, ৩৬ ০১ 

1955, 
মুখ দাধন বন্ধ 

থার্মো ইলেক্ট্রিসিটি বিছবাৎ দু 

থার্মোডাইনামিকৃস বিজ্ঞানের যে শাখা তাঁপশক্তি 
এবং যাঙ্লিক শঞ্ডির মর্ো, অথবা আর বিস্তৃত অরে 
তাপশক্তি এবং অপর যে কোনও শির মধ্যে সম্পর্ক 
লইয়া মালোচনা করে জাহাকে থামোডাহনামিক্স বলে। 

থার্মোডাইনামিকৃসে বস্ভর বাহক যান্ধুক শক্তিকে এবং 

যে সমস্ত বাহক অবস্থার উপর এই যান্ধিক শক্তি শিতব 

করে, যথা গতিবেগ, ত্ববণ ইত্যাদিকে অগ্রাহা করা হয়। 
ইহার পরিবতে আমরা বন্ধপন আশ্স্তরীণ অবস্থা উহা 
কয়েকটি ভৌতিক রাশিএ সাহাযো নির্ণয করি। এই 
পাশিগুলিকে থাম়োডাইণামিক চল (ভ্যারিএবল ) বসে। 
এগুলির মধ্যে আযঘতন (৬), চাপ (0) এবং তাপমাজা 
(7) হইল তিনটি চপ। 

কোণ বন্বখণ্ডের মধ্যে তাপীয় সামা, রাসাযশিক 
মামা এবং যাক্িক পাখ্য বিছ্বমাণ খাঞ্িলে বস্তখ গুটি 
থার্ষোডাইশাযিক সাম্য (থামোডাহনামিক হকুহশিব্রযাম) 
অবস্থা মাছে। 

থার্যোডাহনামিক্সের শুন্ততম হুত্র (জিরোএখ, প) 
এই সুজ বলে মে, দুইটি বপ্ত পৃথকঙাবে একটি তৃভীষ 
বস্তর মহিত সমতাপমাঞ্জায় থ।াকণে এ ছৃহটি বঞ্ধর তাপ- 
মাত্রাও সমান হবে । এ হৃদ হহতে আমরা ভাপমাজ্ার 
ধারণা পাহতে পা্ি। কোনও বস্তব 'ভাপমাত্রা হহতে 
আমরা খুঝিতে পািব যে এ বপ্ত অপর বস্ত হতে তাপ 
গ্রহণ করিবে, না অপর বন্তকে তাপ প্রদান কাণবে। ইহা 

বস্তুর তাপায় অবস্থা ( থার্মাপ স্টেট ) বুঝাহয়া দেয়। 

থার্মোডাইনামিক্সের প্রথম সঙ (ফার্ট ল). 
থার্মোভাইনামিক্সের প্রথম সুত্র শক্তিৰ নিত্যতা 
প্রমাণত করে। যাস্ত্িক শক্তিকে তাপশক্তিতে অথবা 

থার্মোভাইনাযিক্স 

তাপশক্তিকে যাক্ষিক শক্তিতে বূপাস্তবিত করা হইলে 
তাহাধা সমাগ্পাতী হয়। 

ধরা যাক, ৬/ একক কার্ধ করিলে নু একক তাপ 
উৎপন্ন হয়। তাহ] হইলে প্রথম সুর হইতে পাই যে, 

৬৬ ৮7 

অথব। ৬৬০ ]ানু (১) 

এখানে 7 একটি ফ্ুবক। ইহাকে জ্ালব (০9912) 
ধরবক বণে। ইহার মান হইল ৪২১০৭ আগ/কালোরি। 

সামাবস্থাযধ স্থিত বস্মাএঞ্কেই আপাতদষটিতেই 

যান্থিক শক্তি রহিত বশিক্া মনে হয। কিন্ধ বিশেষ 
অধন্থাম উহা ৪ কায করিতে পারে । এই কাধ করিবার 
শক্তি এ পদার্থের অশান্তরে সঞ্চিত শন্তি হহতে আসে। 
পদার্থের আতান্তরীণ এ শক্তির নাম উহাণ অগ্তঃশ্ি 
(ইনটানাল এনাজি )। কোন বস্তব আভ্যন্তরীণ শনি" 
প্রধান: উহার তাপমাত্রার উপর নিশব করে। 

ধর) যাক, কোনও বস্তখগ্কে ৫0) পাঁরমাণ তাপ 

সরবরাহ করবা হইল। তাহা হইলে উষ্তার চাপ (01১) 

স্থির রাখ! হইলে আয়তন কি খাডিবে এবং আত্যম্তরীণ 
শক্তিও কিছু বাড়িয়। যাবে । ধরা যাক, মাথওনের বুদ্ধি 
-:৫ এবং আভতান্তাণ শির বুদি ৮4০১ তাহা 
হইলে, শাক্ষর সংরক্ষণশএ (ল অঞ্ কন্জাবতেশন অফ 
এনা (জ ) হইতে আমবা লিখিতে পার 

৫0-70-414৮ (২) 

ইহাই থার্মোডাইনামিক্সের প্রথম স্থন্তের গাণিতিক 
রূপ । 

আর একটি থার্ষোডাইণামিক ধর্ম হইল এন্থাল্পি। 
ইহার দ্বাথা আমরা কোনও পদাথেপ মোট তাপের 
(টোটাপ হিট) পরিমাণ বুঝতে পারি। যাঁদ কোনও 
পদার্থখগ্ডের আভাস্করীণ শু চাপ-») এখখ 
আরতন -5 হয, তাহ হইলে উহ্বা4 এন্থাল্্পি বা মোট 
তাপের পরিমাণ লু হহবে। 

লা 07৮৮ (৩) 

থার্মোভাইনামিকৃসের দ্বিতীয় শ্ত্র(সেকেগুল): 
থার্মোভাইনামিক্সের দ্তীয় স্ুর্টি তাপ-প্রবাহের ধিক 
নিদেশ করে। ছহাতে বশা হইগ্জাছে, কোনও বাহক 
শর্তির সাহায্য ব্যতীত ঠাপ কোনও বস্ত হইতে উঞ্ণতর 
কোনও খন্তর দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। অর্থাৎ 

তাপ সবর কোনও বসত হইতে কম উষ্ণ বস্তুর দিকেই 
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থার্মোডাইনামিক্স 

প্রবাহিত হইবে । তাগীয় ইঞ্জিন-এ আমরা এই স্তরের 
প্রয়োগ দেখিতে পাই । 

থার্জোডাইনামিক তাপমাত্রার স্কেল: লঙ$ 
কেল্ভিনই প্রথম দেখান যে থার্নোডাইনামিক্মের সাহায্যে 
এমন একটি তাপমাত্রা স্কেল করা যায়, যাহা! কোনও 
পদার্থের কোনও বিশেষ ধর্মের উপর নির্ভর করে না, 
এই স্কেলের নাম থার্ষোভাইণামিক স্কেল অথবা পরম 
স্কেল (আব.সপিউট স্কেল)। দেখা গিয়াছে যে, এই 
তাপম।প্রাঞ্চেল জাঠ্য গ্যাসঞ্চেলের ( পাবৃফেক্ট গ্যাসস্কেল ) 
সহিত একরপ। এই স্কেপের এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড- 
স্কেলের এক ডিগ্রির সমান। কিন্তু সেন্টিগ্রেড-স্কেলের 
শূন্য তাপমাত্রা পরম স্কেণের শৃন্তের ২৭৩"২ ডিগ্রি উপরে । 
পরম ক্কেলেব শ্গ্ত তাপমাত্রাকে বলা হয় পরম শৃগ্ 
(আব সপিউট জিরো )। 

এন্ট্রপি, ফি-এনারঞ্জি এবং ওয়ার্ক-ফাঁৎশানঃ 
চাপ, 'মায়ন্ন এবং তাপমাত্রার ন্যায় এন্ট্রপি ($) একটি 
তৌত৩ রাশি । ইহা পধার্থেব থান্মোভাইনামিক অবস্থার 
উপর নিব করে এবং কেবলমাজ বতমান অবস্থ! ও 

অতীত অবস্বাব উপর নিরণীপ ১ কিভাবে এই অবস্থার 
পরিবর্তন খটিয়াছে তাহার উপর নিউর করে না। কোনও 
তাপীষ পবিবতনে গুহীন বা বঞজ্জিত 'ভাপের পরিমাণকে 
এ বস্তব পরম তাপমাত্রা দ্বার ভাগ করিলে যে বাশি 
পায়] যায় তাহাই হইল এন্ট্রপি পবিবর্তনের পরিমাণ । 
ধর] যাক," পরম ভাপমারায় কোনও বস্ব ৫03 পবিমাণ 
তাপ গ্রহণ বা ব্জন করিল। তাহ! হইপে এ বস্তর 
এন্ট্রপির পবিবতন (৭) হইবে, 

৫ 
রি 1,- প্" (৪) 

কোনও বস্তর এন্ট্রপি আমরা সরানরি মাপিতে পারি 
না। অপরাপর কয়েকটি ভৌত ধর্ম মাপিয়া এন্ট্রপির 
পরিবর্তনেধ মান বাহির করি। ম্যা্ওয়েশ সবপ্রথমে 
চাপ, তাপমাত্রা, আয়তশ এবং এন্ট্রপিকে লইয়া চারিটি 
থার্ষোডাইনামিক সমীকবরণস্থত্র ( ফ্র্দুপা ) রচনা করেন। 
এই সমীকরণশ্থত্রগুলি বিভিন্ন সমন্তাসমাধাণ, বিশেষ 
সহায়তা করে। 

রাসায়নিক থার্মোভাইনামিক্সে আমরা তাপমাত্রা এবং 
এন্ট্রপির ন্যায় আরও ছুইটি থার্মোডাইনামিক অপেক্ষক 
(ফাংশান ) বাবহার করিয়া থাকি। ইহারা হইল 
ফ্রি-এনাজি (ঢু) এবং ওয়ার্ক-ফাংশান (4)। ইহারধিগকে 
দুইটি সহজ সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা যায়; যথা_ 

ভা] ৩৯৭ 

থার্মোভাইনামিক্স 

ঞ&-0-0% 6) 
[-17-7৭ (৬) 

কিন্য সমীকরণ (৩) হইতে জানি যে, 
7037710170৬ 

হতরাৎ ওয়ার্ক ফাংশান এবং ফি-এনাজিএ মধ্যে সম্পক 
হইল, 

এবং 

ঢ-4১1+0৬ (৭) 

এই সকল সমীকরণে ব্যবহ্বত নংকেতচিহ্ৃগুলির অর্থ 
পূর্বে বণিত হইয়াছে । 

থার্মোভাইনামিকৃসের তৃতীয় স্থজথোল): 
স্ট্যাটিট্টিকাল থার্মোডাইনাযিকৃূসে বলা হয় ঘে, কোনও 
বস্তগ্ন এন্টপি এ বস্তপ্ন অণুর গতির উপর শির্ভপ করে। 
তাপমাত্রা কমিয়া গেলে অণুগুলির গতিবেগও কথিয় 
যায়। অর্থাৎ ধরিতে পারি যে, কোনও বিশুদ্ধ কেলামিত 
( ক্রিস্ট্যালাইন ) পদার্থের তাপমাত্রা পরম শূন্যের যত 
নিকটবন্তী হইতে থাকিবে আণবিক অস্থিক্তাীও তত 
কমিধা মামিতে থাকিবে । অপর অর্থে পদার্থের তাপমাত্রা 
পরম শন্তেব দিকে যাইতে থাকিলে উহার এন্ট্রপির মানও 
শূন্যের দিকে যাইতে থাকিবে। এই ধর্মকে থার্মোভাই- 
নামিক্সের তৃতীয় নুহ বলা হয়। গাণিতিক সংকেতে-- 

এ. 4১০0 

-৯0 

কাজেই পরম শূন্যের খুব নিকট উপস্থিতিতে এন্ট্রপি- 
প| 'তঙনও খুব সামান্য বলিয়া শেষ পর্বস্থ যান্থ্িক পদ্ছতিতে 
পরম শূন্যে পৌছানো অমস্ব হইয়া পভিবে। ইহাই হইল 
নান্গ্চ (টবত050)-এব বিখ্যাত পিরম শূন্যে পৌছানোর 
অসন্ভবতার নীতি? । 

থার্মোডাইনামিক্সেব স্বত্রগুণি প্রয়োগ করিয়া পদার্থ- 
বিজ্ঞান ও রসাযনবিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিশ সমস্্ার সমাধান 
করা হইতেছে। 
শ্র 10০9৫66, 01671021 127010166116 71710710৫9- 

1701)10ৎ, 1949 ; [11010710 03196171001, 1910801101 

0£ 48191160 1015/5805, ০1, 01500001, 1950 ; 

10211. ৬০1০ 22609175706, 11690 2170 101)07100১- 

10705, তত ০], 1951 5 12. ঢ61 001, 0161709৫)/- 

170171105, ০৬ ০00, 19561 20910 7010161 

000001) 210 [70 00131)8৬, 110170000% ০ 

[১77)505, বিওজ্ঞ ০9110 1958 % 10101) 0561964১500 

৪90 181069 01), চা06, 11/677100)17071105 010 
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থার্ষোমিটার 

৩020150001711611/00১111105, [,0101001, 1959 £ 

1%1০61180 5571) 2170 93 টব, 9:০৪, 4 

77175620156 017 1766, 41175100205 4, 1965 

দিলীপতমাব বনু 

থার্মোমিটার তাপমান-যস্ব। প্রাচীনতম াপমান যন্ত্র 
সম্ভবতঃ গালিপেও নির্যাণ করেন। ১৭শ শতকের মধ্য 
ভাগে ইটালীর ফ্লোরেন্সে প্রথম কোহলপুর্ণ ভাপমান- 
যন্ত্রের খবর পাওয়া যায়। ১৭১৪ ্রীষ্টাব্ধে গাব্রিয়েপ 
ফারেনহাইট (১৬৮৬ ১৭৩৬ শ্রী) প্রথম পারদপুণ কাচ- 

নিমিত তাপথান যন্ত্র নিমাণ করেন। তাহার নামেহ উষ্ণতার 
একটি মান, ফারেনহাইট স্কেল প্রচলিত হয়। তিনি 
ধরিয়াছিপেশ সাধারণ মাগ্ুষের রক্তের উত্তাপ ৯৬ এবং 
এ হিসাব অন্রযায়ী বরষের গপনান্ক ৩২* ফারেনহাইট ও 
বাস্পের উষ্ণতা ২১২০ যাখেনহাইট নির্ধ করেন। বরফের 
গলনাসঙ্ক ও বাস্পের উষ্ণতা প্রায় প্রতি ক্ষেক্রেই তাপমানের 
নির্দিষ্ট বিন্দু ধর] হয়। বোমার (২. 4, চু, 06 1০00)61, 
১৬৮৩-১৭৫৭ শ্রী) উক্ত নিষ্রিষ্ট বিন্দু দুইটি ০* ৪ ৮০০ 
বলিয়া স্থির করেন (১৭৩০ শী) ও এ হিসাব রোমাপ-মান 
নামে প্রচণিত। এ নিদিষ্ট বিন্দু দুইটি ০০ ও ১০০০ খাপিয়! 
গ্রথম প্রচপিত করেন স্থইডেনের সেপ্সিযাপ ( £১1৮1015 
091515, ১৭০১-৪৪ গ্রী) "অর্থাৎ তিনিই বহু প্রচপিত 
সেট্টিগ্রেড স্কেপের প্রবর্তন কবেন। হারা সকলেই 
পার্দ-থার্যোমিটার অথাৎ পাপদপূণ কাডের ক্ব্র গোলক 
ও পাব্দ-প্রসারণের জন্য বাসুহীন কাচনলঘুক্ত যন্ত্র নির্মাণ 
করেন। 

প্রথমে উচ্চতাপমান-যস্থ বা পাইরোমিটার ছিপ এক 
ধরনের গ্যাস থার্মোমিটার (প্রিন্সেপ, ১৮২৮ খ্রা)। 

একই ধরনের উন্নত যণ্ধ আবিষ্কাবে হাম্ফ্ি ডেভি, রেনে! 
(76170 ড1০001 06570]6) ও ১৮৮০ শ্রীষ্টান্দের 

কালেণগ্ডাবের নাম করা যাইতে পাবে (থার্মোভাই- 
নামিকৃন? গু )। 

বিকিরণ থার্যোমিতি: বিখ্যাত কিরুখফ 
(0110066)-এর কাজ ও হ্বীনের তত্বের উপর নির্ভর 
করিয়া বিকিরণ থার্মোমিতি বা রেডিয়েশন পাইরোমেরি 
গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গেই হিকান বোল্্জমান ও 
প্রাঙ্গের বিখ্যাত স্থত্রাবপীর উল্লেখ করা যাইতে পারে । একটি 
বিশেষ ধরনের যন্থ আজ ধাতুশিল্লে বাবহৃত হয়, উহার 
নির্মাণকৌশপ ও কার্ধ : একটি বৈছু[তিক বাতির মধাস্থ 
তারকুগডশীতে অল্প অল্প কবিয়া বিছবাৎশক্কি বাডাইয়া 
গেলে এ কুগুলী প্রথমে লাল, পরে কমলা, হলুদ ও 

থার্যোস্টাট 

অবশেষে শাদা হইয়! জ্পিবে। বিকিরণের স্থত্রানুযায়ী এ 
রঙ ভাহার ক্রমবর্ধমান উত্তাপের সঙ্গেই পরিবর্তনশীল। 
এখন এ বাতিটি যদি দুরস্ব কোনও বিকিরণকারী উত্তপ্ত 
পার্থ, যেমন ধাতুগপন চুলির দিকে ফেরানো কোনও 
দ্রবীনের মধ্যে রাখিয়া ক্রমশঃ পরিবঙনশীল এ তার- 
কুগুপীর রঙের সহিত দুরাগত এ ঢুলিনিঃহগত আলোর 
রঙের সহিত মিপানো যাষ, তবে যখনই দূবাগত আলোর 
ব$ ও তাপকুগুলীর রঙ একই হইবে, তখন মনে হইবে 
যেন তারকুগুলীটি আপৃগ্ঠ হইঘ্না গেপ। এই অবস্থায় এ 
বিশেষ তারকু গুলীর মধ্যে প্রবহমাণ বিছ্বাৎ-শক্তি মাপিয়া 
ও তারের মন্তান্ত ভৌত অবস্থা জানিয়া হিসাব করিয়া 
তারের তাপমাক্তা। শিদদি্ই কণা যায় ও এ অবস্কাধ বোঝা 
যায়, দুরস্থ এ বিকিরণকারী চুলি উত্তাপ এ তাপমাত্রার 
মতহ হহবে। 

বিছ্যুৎ-শক্তি থার্মোমিতি প্র্যাটিনাম ব। যে কোন? 
ধাতর তাবে বোধ উহার তাপমানের উপর নিভরশীপ। 

প্রাটিনামের গলনাঙ্ক অতি উচ্চ (১৭৭৩৭ সেট্টিগ্রেড ) 
'াই প্র্যাটিণাম তাই বোধ নিদেশক থার্সে।মিতিতে 
বাবহাত হয়। এই স্তরে কালেপ্ডারের খিখাত প্রযাটিনাম 
থাঞ্জোমিটাবের শাম করা খায়। হছ| অতিশষ উচ্চ তাপ- 

মানা অতি ক্স হাম বুদ্ধির পবিমাপক্ষম । এই বিভাগে 
থার্মোকখাপশল ও বু খার্ষোকাপ্লেক। সমাহাবে পপ্তত 

থার্সেপাইপের নাম করা যাহঠে পাবে। থার্মোকাপল 
তি উচ্চ ও নিম্ন তাপমারায় শুক্র পপিমাপের জন্যও 
বাব্গত হয়। প্লাটিণাম ৪ প্র্যাটিনাম রেছিয়াম খ্িশ্র 
ধাতব ভার প্রথম লা শ্যাতেণাব ব্যবহার করেন, তাম! 
৪ কনণ্টযানটান নামক মিশ্র ধাড়ৰ তার, মপিবডেনাম 
৪ টা*স্টেন তার প্রভৃতি খার্মাকাপল নিষ্াণে ব্যবহার 
করা হয়। তামা কন্ণ্যান্টান থার্ষোকাপ্ল শ্বচ্ছান্দে 

-২০০০ সেন্টিগ্রেড হইতে প্রায় ১০*০৭ সেটিগ্রেড পর্ধস্থ 
ব্যবহার করা যাষ। 

অতিশয় নিম্ন তাপে (২৭০০ সেট্টিগ্রেডেব কাছাকাছি) 
বর্তমানে বিডিন্ন অর্ধপরিবাহী ( মেমিকন্ভাক্টিং ) পদার্থ 
থার্ষোমিতিতে বাবহার কবা হইতেছে, এমন কি, সাধারণ 
পরিশুদ্ধ অঙ্গার নিমিত বিছ্যুৎপ্োধকও ব্যবহার করা 
হইতেছে। 

বিমলেনুু মিত্র 

থার্মোন্টাট উঞ্চগনিয়ন্তা। বন্রদ্বারা স্বযংক্রিয় উপায়ে 
নির্ধারিত মানে তাপ রক্ষা কর! হয়; তাপ কম হইলে 
বৃদ্ধিব ব্যবস্থা ও বাডিণে হাসের ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়। ইহার 
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থাকারে, উইলিয়াম মেক্পীস 

দুইটি অংশ : প্রথমাংশ উষ্ণতাচেতন ও দ্বিতীয়াংশ উষ্ণতার 
সংকেতান্ছগ ভাল্ব, স্থইচ ইত্যাদি। ভৌত অবস্থার 
পরিবরতনগত দিক হইতে ইহা তিন প্রকারে গঠিত হইতে 
পাবে) ১. প্রসারণ ছারা, ইহ তিন গ্রকার যথা : ক. কঠিন 
পদার্থের, যথা ধাতৃযুগল ( বাইমেটালিক স্িপ) খ. পল 
পদার্থের গ. বায়বীয় পদার্থের, যথা বোবুডনের অথবা 
পিস্টন পদ্ধতিতে ; ২, তাপবিদ্াৎ দ্বারা, যথা তাপবিদ্যুৎ" 
যুগল (থার্মোকাপ্ণ ); ৩. বোধতাপযিতি (বেঙ্জিস্ট্যান্স 
থাম্োমেট্র ) ছ্বারা ; ইহ বিভিন্ন প্রকারের চলি, বয়লার, 
বাষুচুল্ি (এয়ার ওভেন), বাপপকোষ্ঠ (ষ্টিম ওভেন ), 
শোষকাধার (ড্রায়া4 ), রাসায়নিক পদ্ধতি ও শাত-তাপ- 
নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবধ্তত হইয়া থাকে । 

দ্ধ. তে. 98, 0070156. [1/০)০10146216 ০/ 
17162001051 1217611062171) [.015001), 

সুণীলরগ্রন কম্মকার 

খ্যাকারে, উইলিয়াম মেকৃগীস ( ১১১-৬৩ শ্রী) 
ইংরে শ্রপগ্তাসিক | ১৮১১ শ্রীষ্টাব্বের ১৮ জুলাই 
কলিকাতায় ফি খুল গুটি ও পার্ক গ্রাটের মংযোগস্থলের 
নিকট একটি বাড়িতে খ্যাকারের জন্ম হয়। ইংপাগ্ডের 
চার্টার হাউস শিগ্ভাপয়ে এবং কেম্ত্রিজের ট্রিনিটি কলেজে 
তিনি শিঞ্চালাভ করেন! ট্রিনিটিতে কবি টেনিসন 
(“টেনিসন? দ্) ও এড ৪'মও ফিট্জেরাল্ডের (১৮০৯-৮৩ শ্রী) 
সহিত তাহার বন্ধৃতা ঘটে। ১৮৩৫ খরা হইতে 
ফ্বেজার্ মাগান্তিনে জাহার রচন। প্রকাশিত হইতে 
থাকে । সঙ্গবতঃ ১৮৪১ খ্রীষ্টার্খ হইতে থ্যাকারে বিখাত 
পাঞ্চ কৌড্ুকপত্ধিকায় লিখিতে শুক করেন। এই 
পন্দিকাতেই "বৰ পেপার্স? (পবে “দি বুক অঞ্ সণ্প” নামে 
বিখাত ) প্রকাশিত হয়। থ্যাকাবের স্থবিখ্যাত এবং 
সম্ভবতঃ সবপ্রধান রচন। হইল “ভ্যানিটি ফেয়ার? (১৮৪৭- 
৪৮ শ্বী)। জীবনে কোনও নৈতিক অথবা আন্তিক 
আদর্শে অবিশ্বাসী, কেবপমানর স্বার্থ ও স্থখকামী একশ্রেণীর 
চরিত্রের সমাবেশ এই উপন্তামে ঘটিয়াছে এবং লেখক 
তাহাদের লীবনের বন্ধাতা এবং কলুষের নির্দয় বিহবেতন 
করিয়াছেন। 

থ্যাকারের পরবর্তী রচনার মধ্যে ,খাত হইল 
“পেগ্ডেনিস” (১৮৪৯-৫০ শ্রী), “হেন্রি এস্ম গু (১৮৫২ শ্রী), 
“দি নিটকম্ন” ( ১৮৫৩-৫৫ শ্রী) এবং “দি ভাজিনিয়ানস, 
(১৮৫৭-৫৯ শ্রী)। ১৮৫১ খ্রীষ্টাকে থ্যাকারে ১৮শ 
শতকের ইংরেজ হিউমরিস্ট বা কৌতুককারদের উপর এক 
বন্তৃতামালা প্রদান করেন এবং এই বিষয়েই বক্তৃতা দিবার 

থ্যালোফাইট। 

জন্য পরের বৎসর 'আমেরিকা যাত্রা করেন (১৮৫২-৫৩ 

শ্রী), ইংপ্যাণ্ডের অধীশ্ব জর্জদের বিষয়ে বত! দিবার 
জন্য থ্যাকারের দ্বিতীয়বার আমেরিকাসফরেব তাব্রিখ 
১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্ধ | থ্যাকাণের জীবনের শেষ উল্লেখযোগা 
ঘটন। নবপ্রতিষ্ঠিত 'কর্ণহিল ম্যাগাজিনের সম্পাদনা 
(১৮৫৯ গ্রী)। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাকের ২৪ ডিসেম্বর লগ্নে 
তাহার মুত হয়। 

ইংরেজী উপন্যাসের ইতিহাসে খ্যাকাধের কুতিত্ব 
মানবচখিক্রের নির্মম বিপ্লেষকরূপে। ভাববিলাসিতা, 
আম্মগ্রভারণ এবং নৈতিক যিথ্যাচারের দাস আম্মাভিমানী 
মান্ঘবঘ যে কি করিয়া অলীক নখের মায়ায় পৃথিবীতে 
খুরিয়া মরিতেছে, ইহাই খ্যাকারের মকৌতুক পধবেক্ষণের 
বিধয়। এক পিকে যেমন সমকালীন ভিক্টোরীয় সমাজের 
অন্ধকারাচ্ছন্্র দিকটি খ্যাকারের রচনায় ফুটিয়! উঠিয়াছে, 
অন্য দিকে তেমনই মানবচরিজের কয়েকটি আদিম প্ররুতি 
ও বিকৃতির নিপুণ চিত্রও তাহার রচনায় আছে। সম্ভবতঃ 
নীতিসচেতন বাঙ্গকার হিসাবে এই দিক দিয়া স্থইফটের 
('মইফ” ত্র) পরেই তাহার নাম করিতে হয়। 

দ্র 30096665 11119001, 11555729906 4০০15, 

0০81771011986, 1954. 

নি্পম চট্ট পরায় 

থ্যালোফাইটা অপুস্পক উদ্িদেরে মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
অন্ন গো্ঠা ( পক্রিপ্টোগামা উর )। ইহাদের দেহ এক 
বা একাধিক কোষ দিয়া গঠিত এবং দেহে সপুপ্পক 
উদ্দিদের লাষ মূল, কাণ্ড বা পত্ধ নাই। কোন কোনও 
খামুর্রিক থ্যালোফাউটার দেহে কাণ্ড 9 পরের অশ্গরূপ 
অংশ আছে, কিন্ধু এসকল অ-শের গঠন ও কার্য সাধাবুণ 

উদ্ধিদের কাণ্ড ও পত্র হইতে ভিন্ন। রেণু ( স্পোর ) এবং 
যৌন ও অঙ্গজ জনন দ্বারা থাপোধাইটা-র বংশবুদ্ধি হয়। 
শ্বাণ্গা, ছত্রাক ও ব্যাকৃটবিষা লইয়া থ্যালোফাইটা গোষ্ঠী 
শঠিত ( “ছত্রাক, 'বাযাকটিবিয়া ও শ্বাওলা? দ্ব)। এই 
গোগঠিব নানা উদ্ছিদ শিল্প ৪ অগ্ান্ত কাষে প্রধুক্ত হয়। 
সামুদ্রিক হালা হইতে আয়োডিন, আগার-আগার, 

আন্জন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রবা এবং শ্টাগলাজাতীয় 
উদ্ভিদ ক্লোবেলা ( “ক্লোবেলা, ডর) হইতে পশ্খাগ্ভ উৎপন্ 

হইতেছে । ডায়াটম নামক শ্যাগলার জীবাশ্ম (ফসিল) 
বিশেষতঃ চুলির দেয়ালে ও চিনির বস-পরিশ্রাবণে 
খাব» হইয়া থাকে । ইওরোপের বিভিন্ন দেশে আহাধ 

হিসাবে আগারিকাশ ও শন্যান্ত কম্কে জাতের বাডের 
ছাতা চাষ করা হয়। খমিরের সাহায্যে আলকোছল 
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ঘিওমফি 

এবং বিভিন্ন ছত্রাকের সাহায্যে নান প্রকার অআ্যার্টি- 
বায়োটিক শুধধের উতপাদনও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা। 

সনীলকুমাব ভু চার্য 

থিওসফি গ্রীক দার্শনিক ইয়াম্র্িথম (18017110105) 
সর্বপ্রথম 'থিওসফি' শব্দটি ব্যবহার কবেন। তাহার পর 
ব্যোমে (০707০, ১৫৭৫-১৬২৪ গ্রী), শেলিও (১৭৭৫- 
১৮৫৪ খ্বী) প্রভৃতি দার্শনিক ইহার নান। দিক লইয়া! বহু 
আলোচনা করিয়াছেন। ১৮৭৫ শ্রীষ্টান্ধে মাদাম ব্রাভাৎস্্কি 
(১৮৩১-৯১ শ্রী) ও কণেল অল্কট (১৮৩২-১৯০৭ শ্রী) 
আমেরিকায় থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করিলে 
থিওসফি আন্তর্জাতিক আলোড়ন কুটি করে। নৃতন 
থিওসফি প্রাচীন খিওসফি হইতে কিছু ভিন্ন প্রাচোর 
অতীব্দ্রিবাদ বা অলৌকিকবাদের দ্বার] ইহা বিশেষভাবে 
গপ্রভাবিত। এই মতান্সসারে প্রকট এবং অগ্রকট সমগ্র 
চরাচর বিশ্বের পশ্চাতে সবব্যাপী, শাশ্বত, অসীম ও 
অপবিবর্তনীয় একটি মৌলতত্ব রহিয়াছে । জগৎ ও মনা 
এই তত্ব হইতে উদ্ধৃত ও ইহাব দ্বাএা নিয়স্ত্বিত। এই 
নিয়মের স্ববপ উদ্ঘাটিত করিতে পারিলে মান্য তাহার 
স্থির প্রয়োজন বুঝিতে পারিবে + কিন্তু তবজ্ঞান অর্জন না 
করিতে পাবিলে ভাহ। সম্ভবপর নহে। 

ণিওসফি-চর্চার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মাধীন ৪৭টি শ্বয়ংশাসিত 
সভা আছে। মাদ্রাজের আডিয়ার শহরতলিতে ইহার 
আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ও বারাণলীতে ইহার ভারতীয় কেন্দ্র 
অবস্থিত। সভার উদ্দেশ্য হুইল: ১, জাতিধর্মবর্ণ ৪ 
নারীপুরুষ-নিবিশেষে সৌভ্রাত্রস্থাপন ২. ধর্ধ, দর্শন ও 
বিজ্ঞানের তুলনামূণক চায় উৎসাহ্দান ৩, প্রক্ণীতির 
ঝাজ্যে যে ঘটনাসমূহের যুক্তিসম্মত ব্যাখা। পাওয়া যায় ন 
এবং মানুষের মধ্যে যে গুঢ শক্তি রহিয়াছে তাহাদের 
উৎ্স-সন্ধান। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাক্ীব প্রথম পাদে 
থিওসফি ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী হিন্দুসম্প্রদায়কে বিশেষ- 
ভাবে আকরুষ্ করিয়াছিল। 

ভারতে থিওসফিএ প্রচারে আনি বেসান্টের দাণ 
উল্লেখযোগা । 'অল্কট” 'আযানি বেসাণ্ট' ও ব্লাভাৎস্কি? দ্র। 

ত্র হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, উপনিষদ (ব্রক্ধতর), কণিকাতী, 
১৩১৮ বঙ্গাব ) নু, 6. 931952515, 155 07796816৫, 

ব6/ 6১116, 1877; 13. 2. 315৬5015১ 186 86) 

60:118905019779, 5৬ % 0115 1889 5 ঞ121716055217, 

[11060500192 0৮6 169/ 25)017919), 1[.97907, 

৭৭২ 

খিয়োডোলাইট 

19043 নু, বি. 109066, 11/60501১7122] 91601৮1165, 

£৯0581, 1938. 

মধুহ্দন প্রসাদ 

থিয়োডোলাইট জরিপের কাছে ব্যবহৃত একপ্রকার 
যগ্ব। ইহার সাহাযো সাধারণতঃ অন্ভমিক কোণ ও 
উন্নত কোণের পরিমাপ করা হয়। থিয়োডোশাইটের 
সাধারণওঃ চারিটি অংশ থাকে; ১. ২টি অন্তভ্মিক 
বুন্বাকাৰ চাকতিরন একটি অপরটির উপরে স্থাপিত। 
নিরিষ্ট দাগ ( বেফাবেন্স মার্ক )-সংবপিত উপরের চাকতির 
সহিত লম্বভাবে একটি ফ্রেম এবং অন্ুভূমিকভাবে স্থাপিত 
একটি স্পিরিট লেতেণ সংযুক্ত থাকে । শীচের অন্ুস্ভমিক 
চাকতিটির প্রান্তপীমাধ বিভিন্ন ডিগ্রির দাগ কাটা থাকে । 
ইহাকে উপরের চাকতির সহিত একতধে অথবা প্রত্যে কটিকে 
আলাদাভাবে ঘুরাইতে পাপা যায় ও উওষ চাকতিতেই 
উহাদের আটকাইবার জন্য গ্লাম্প এবং ধীবে নডাইবার 
জন্য টান্জে্ট ফ্রু-এর ব্যবস্থা থাকে ১ ২, দ্বিশীয অংশ 
খাডাভাবে অবস্থিত ধাগকাটা একটি বৃল্গাকার চাকতি। 
এই চাকতিতেও ক্লযাম্প, টাশজেন্ট কক ও ম্পিবিট চেতেল 
আটক।নে! থাকে * ৩, তৃতীয় অংশে আছে বিতিন্ন বর্ধন- 
শক্তিসম্পন্ন একটি দৃববীক্ষণ যঞ্্ু। অগ্নভূমিক বৃদ্ধের কেনের 
ভিতর দিয়া একটি অক্ষ খাড়াভাবে এবং উন্নত বুটের 
(ভাব্টিকাল) কেন্দ্রের ভিওর দিষা একটি অঙ্গ গঠহুমিক- 
ভাবে সন্িবেশিত থাকে । দুববীক্ষণটি অশুভূমিক বৃর্ের 
সহিত যুক্ত ফ্রেমটিখ সহিত একপভাবে অবস্থিত খে, 
ইহাকে অগ্হুমিক বাঁ খাডা উতষ দিকেঠ খুবাইতে 
পারা যায়। পরম্পগ পন্বশাবে ছেদনকারী দুইটি কেশযুক্ত 
(হেয়ার) একটি ডায়াফ্াম, গ্রুণ দ্বাৰা দৃপবীক্ষণের 
সহিত যুক্ত উপবি-উঞ্ত তিনটি আশ তিনটি পেভেপিং 
ক্কু-যুক্ত একটি তপের (বেস) সহিত সংযুক্ষ। ওপন 
ঝুলাইবার জন্য যশ্বে নিয়ে আংঢা সলন থাকে । 

থিয়োডোপাইট বাবার করিবার সময়ে প্রথমে গওলনের 
সাহাযো যন্ত্রটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া লেভেলিং স্কু ঘুরাইয়! 
ম্পিঝিট লেভেলকে কেন্দ্রে আনিয়া যন্্কে অশ্ভূমিক 
করিতে হয়। 

ছুই বিশ্ব বা খত অন্থবর্তী অন্ুভূমিক কোণ মাপিবার 
জন্য দুপ্ববীক্ষণ-সংলগ্ন ভায়াফ্রামের কেশের ছেদবিন্দুকে 
উহাদের একটির প্রতিচ্ছবির উপর স্থির রাখিয়া উপরের 
অন্তভূমিক চাকতির নির্দিষ্ট দাগের বিপরীতে অবস্থিত 
নিয় চাকতিপ দাগ অনুযায়ী মান নির্ণয় করা হয়। নীচের 
চাকতিকে শুধু বন্ধ করিয়া দুরবীক্ষণটিকে অন্য বিন্দু বা 



থিৰ 

বস্তর দিকে ঘুরাইলে উপরের চাকতির নির্দিষ্ট দাগ নীচের 
চাকতিপ্ আর একটি নৃওন দাগে আসে। এই ছুই মানের 
পার্থক্ই বিন্দু ছুইটির মধাব্তী অন্ভূমিক কোণ নির্দেশ 
করে। 

উন্নত কোণ মাপিবার জন্যও যঞ্ছটিকে পূর্বের ন্যায় 
অশ্তভূমিক করিতে হয। পরে দৃরবীক্ষণ যগ্্টিকে খাডা- 
ভাবে ঘুরাইয়! উন্নত করিলে উন্নত বৃত্তের দাগ অগ্কসারে 
কোণের মান নির্ণ্য করিতে পারা যায়। 

দুরত্ব ৭ উচ্চতার নিণয়, প্রিকোণমিতিক জরিপ প্রতি 
কাজে অতি সুক্স পরিমাপের নির্ণয় সাধারণ-হঃ থিযৌডো- 
লাইটেব সাহায্যেই করা হয়। বিতিম্ন জখিপে বিভিন্ন 
প্রকারের থিযোডোপাইট বাবহাত ইহয়। আধুনিক কাপে 
মাই কপ্টিক থিযোডোশাইটে অন্ুভূমিক ও উন্নত বুধ ছুইটি 
প্রণান দৃরবীক্ষণের সহি ত সমাশ্তণাপভাবে মুগ আব একটি 
ছোট দুরবীক্ষণের মধ্যে সন্গিবেশি* থাকে | ইহাতে অতি 
সহজে 'অর সময়ে একবারেই উভয মাণনির্ণয সস্তব হয। 
জরিপ? দ্র। 
ছু £101.010 1,0৬৮ [01811175111 96901, 

[07010 1914, [09৩10 0] হা, 11271641770 36০999$16 
91/1/0১1110101 12110177605 91 ], [,01)0017, 1948 

পিনা'শ্বরপ্ীন বেহাল 

থিব (খাজাকাশ ১৮৭৮ ৮৫ খা ) ১৮৭৮ খ্রষ্টান্ধে উতর 
এ্র্গব খাজা মিগন এব মুতা হইলে তাহার পুত্র খিব ২০ 
বংসব বযপে রাজা] হণ ও গরথমে ১৮৭৯ খ্রাগ্গাকে পরবে 
১৯৮৪ গ্রী্ভান্দ ভ্রাঞবর্গ, আমগ্মীয় স্বজন ও প্র্ছিন্ধীদের 
নির্মমভাবে হত্যা কবেন। হহার পর বাণিজ্যে একচেটিযা 
অধিকার পহথা ভার সরকার ও বদরানের মধ্যে 

মতভেদ ইয। ১৮৮৫ শ্রীষ্টাকে থিব ফরাসী দেশের সহিত 
বাণিজ্যিক চি ৭ অস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করেন, কন্ 
ইহ] কাধকর হয নাই । ইহার প্রশ্িক্রিয়ান্ষপ রেঙুনের 
বণিক সঘ ও ইরাখশী ফ্লোটিলা। কোম্পানি ই*রেজ 
সরকাএকে উত্তর বর্ম দখপের পগামর্শ দেন। পগ্ুনের 
বণিক-সম্প্রধায়ত এ একই উপর্দেশ ধেন। এই সমযে 
থিব-এবর সহিত বোন্ছে বর্ষ] ট্রেভি' কপৌরেশন নাক একটি 
ইংরেজ বণিক-কোম্পানির বিবাদ হয়। তা এ মতে 
এ সংস্থা রাজার ন্যায্য পাওনা! ১০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ 
করিয়াছে, ঙিনি এ কোম্পানিকে ২৩৫৯*৬৬ টাকা 
জরিমানা করেন। এই ব্যাপারের কোনও মীমাংসা হয় না 
এবং ভারত নরকার কয়েকটি দাবি উপস্থাপিত করিয়া 
ব্রহ্ষবাজকে এক চরমপত্ঞ দেন। থিব অধিকাংশ দাবিই 

থিবো, জর্জ ফ্রি'ড বিষ উইপিয়াম 

মানিয়া লন, শবু ভাইস্রয়ের পরামর্শে ত্রদ্দের বৈদেশিক 
নীতি নিয়ন্ত্রিত হইবে এহ শঙটির সম্বদ্ধে ন্িনি বলেন যে 
ইহ] কতদুর ভাখসংগ ও তাহা! বিচার করিবার জন্য তাহা 
ও ইণরেজ সরকারের বন্ধু ইওরোপীয় শক্তিবর্গ-_ যথা 
ফরাধী, জার্মানী ৪ ইটাশীকে মধান্থ স্বীকার করা হউক। 
ইহাতে ত্ুদ্ধ হইয়া]! ই*রেজ সরকার সেনাপতি পেগার- 
গাস্টকে ১৮৮৫ শ্রীগ্াঙ্জেব ১৩ নভেম্বর উদ্রর ব্রহ্ম 'মাক্রমণ 
করিতে বলেন। ইতবেজ সৈন্য অতি সহজেই মান্দালে 
দখল করিতে সমর্থ হয়। ১৮৮৫ শ্রীষ্টান্ষের ২৮ নতেম্বব 
বিব ই*বেজ সৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করেন ও ১৮৮৩ 
খ্রীষ্টাবের ১ জানুয়ারি উন্ূর ব্রদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজাভুক্ত হয়। 
খিব ও ঠাহার পত্রী ভারতের রঃগিরিতে নিবাশিত হন। 
১৯১৬ ব্রীষ্টাবে খিন এর মুত়া হয়। 
ড্র [১,102 [২3061517809 ০1 1316191701৫ 
14706 016 050111)017/ 21714 6112 0০৮), 00%60100, 
1990 , [২ ০071110170৮ ০ ,1186 1115109 011৫ 
(00141515601 06৫17141017 7401916, ০] 1১0 7816 ], 
চ391208%, 1963 

বিহ্যবৃষ' পু 

থিবো, জর্জ ফ্রিডরিষ উইলিয়াম (১৮৪৮ ১৯১৪ শ্রী) 
হিন্দু দশন, গণিত ও জ্োঠিষ সঙ্গম্ষী গবেষণায় বিশেষ 
খাাতসম্পন্ন সাম্বন্জ্ঞ মনীষী ৪ অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্। 
জার্ধান দেশের অন্তর্গত হাভডেশ্বাগ শ্তরে উহার জন্ম হয়। 
হনি ইঞরোপের প্রসিদ্ধ সংন্বৃতচর্চা কেন্দ্র হাইডেনবাগ ও 
বেন্নি বিশ্ববিগ্ঞাশযে সস্কৃত শিক্ষা করিযা পি এইচ ডি 
উপ “লাভ করেন। অতঃপর ১৮৭১ গ্রাগ্ভাকে ইণ্ল্যাণ্ডে 
আছ সন ও কয়েক বৎসরু প্রসিদ্ধ সক্কুতজ্ঞ অধ্যাপক 

ফিডরিষ মাকম মৃলর (১৮২৩ ১৯০০ শ্রী) এর অধীনে 
গবেষণায় নিযুন্ থাকেন । ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারও 
সণকারের শিক্ষা বিভাগে যোগদান করিযা ইনি পরখষ়ে 
বারাণসী সস্কুত কলেজে সম্ৃ* ভাষার অধ্যাপনাঘ ব্রতী 
হন। পরে ১৮৭৯ হইতে ১৯০৬ গ্রাগ্টাক পধপ্ত যখাক্রমে 
এই কলেজ ও এশাহাবাদের মুন সেন্টাপ কলেজের 
শপাক্ষদপে কাধ করিয়া সরকারি চাকুরি হইতে অখসর 

গ্রহণ কন। ১৯০৭ হইতে ১৯১৩ গ্রীষ্াবষ পযন্ত ইনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিক্টাবের কাধ করেন ১ এই 
সময়ে তাহাকে সস্কৃত বিতাগে অধ্যাপনা ও করিতে হইত | 
১৯১৩ গ্রীষ্টার্ধে এই বিশ্ববিদ্ঠালযে প্রাচীন ভাবতীয় 
ইতিহাস ও সস্কৃতি বিভাগ প্রবঠিত হই শিশেষজ্ঞ হিসাবে 
থিবো এই বিভাগের প্রধান অধাপক / কারমাইকেল 
গ্রফেসার অফ এন্শেন্ট হিত্রি আযা্ড কাল্চার) পদে 
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নিযুক্ত হন। ১৯১৪ গ্রীষ্াঝে থিবো ইওরোপে প্রাণত্যাগ 
কবেন। 

তারতে ও ভারতের বাহিরের প্রাচাবিষ্ঠা বিষয়ক পত্র- 
পত্রিকাদিতে থিবো-বচিত বহু ভারতবিগ্যা সংক্রান্ত নিবদ্ধ 
প্রকাশিত হয়। ইহার রচিত নিয্নপিখিত গ্রন্থ গুশি বিশেষ- 
তাবে উল্লেখযোগ্য : “অর্থ-সংগ্রহ : পুব মীমাংসা” (মুল 
স.স্কৃত ও ইংরেজী অনুবাদ, ১৮৮২ শ্রী), পঞ্চপিদান্তিক।, 
(বরাহমিহির চিত । তারামহ সংস্কৃত মূল ও হ"রেজী 
অন্থবাদ : পণ্ডিত স্ধাকর দ্বিবেদী সহযোগিতায়, ১৮৮৯ 
ত্র), 'ধি শুবনুত্রম অফ বৌধায়ণ? ( ইংবেজী অনুবাদ 
ও ব্যাখ্যাসহ, ১৮৭৫ গ্রা), “দি বেদাশ্ স্ুত্রম' (ইংরেজী 
অনুবাদ, ১৮৯*-১৯০৪ শ্রী), “আন এালমেণ্টাপ্রি 
স্তান্সক্রিট গ্রামার? (১৯১১ খরা )। 

দ্র গৌরাঙ্গগোপাণ সেনগপ্ধ, বিদেীয় 
পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫। 

ভারত-বিদ্ধা। 

গৌরাঙ্গগোপাল চস্নগ4 

থিয়েটার রঙ্গমঞ্চ 

থিয়েটার, বাংলা রঙ্গমঞ্চ বাংলা দ্র 

থুন্বা রকেট স্টেশন মালাবার উপকৃণে ত্রিবন্দরম শহরের 
নিকটে থুন্বা একটি আন্তজাতিক রকেট-উৎক্ষেপণকে শু | 
মাকিন, সোভিয়েখ ও ফরাসী মহাকাশ-গবেষণা সংস্থার 
সঙ্গে ভারতীয় পাখযাণধিক সস্থাব মিলিত উদ্যোগে এই, 
উরধ্বাকাঁশ-গবেষণা স্টেশন স্থাপিত হইয়াছে । বকেটের 
নাসিকাগ্র ভাগে বিবিধ ইপেকট্রণিক যন্্ সন্রিবেশি৩ করিয়া 
আকাশে রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। উরর্বাকাশে চলিবার 
পথে বিভিন্ন উচ্চঙায বাথুর গঠন, উদ্তা, চাপ, বাযুকণার 
আয়নন-প্রক্রিয়ায় সৌরতরঙ্গের প্রভাব, 'মায়নম গুলের বিভিন্ন 
স্তরে 'মাপ্ষনের ঘনত্ব, ভূ-চৌন্বক ক্ষেবের পরিমাপ ইত্যাদি 
বিষয়ে পরীক্ষা চলে। বুকেটের যন্ধাদির লাহাযো 
স*গৃহীত তথ্যাবলী বেতার-স'কেতকপে ভূপৃষ্ঠস্থিত গ্রাহক- 
কেন্দ্রে ধবা পড়ে। 

ভূ-চৌন্বক নিবক্ষ অঞ্চলে থুশ্ব! অবস্থিত। এই অপ্চণের 
'মাকাশে ৯৫-১০৫ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে জেট-এর 
আকারে প্রবহনশীগ তীব্র বিছ্বুৎ-প্রবাহের মাত্রানিকূপণ এই 
কেন্দে বকেট-মহযোগে গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্টা | 

রবীশ্রান।ণ রায় 

থেরবাঞ্ধ ইহা বন্থতঃ বৌদ্ধদের একটি পাবিভাষিক 
শব্ধ, সংস্কতে স্থবিরবাদ নামে প্রচলিত এবং ইহার 
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আক্ষরিক অর্থ প্রবীণদের মতামত । পালি মজ্ঝিমনিকায়ের 
অবিয় পরিয়েসন-স্ৃত্তে 'থেরবাদ” (স্থবিরবাদ ) এবং 
“এগাণবাদ? (জ্ঞানখাদ ) এই ছুটি শব্দের পাশাপাশি উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যাষ। প্রথমোক্ত শব্ধ দ্বার! গ্রবীণদের 
মতামত এবং শেষোক্ত শব্ধ দ্বার পরম জ্ঞানলাভ সম্পর্কে 
আলোচন] বুঝায (দীঘ-নিকায়, ৩য় খণ্ড, পর ১৩) অন্বুত্তর- 
নিকায়, ৫ম খণ্ড, পূ ৪২ প্রষ্টব্য)। থের শবটি সংস্কৃত স্থবির 
অথবা স্থির হইতে উদ্ুত। বৌদ্ধ সাহিত্যে থের” অথবাস্ববির 
একটি গুকত্বপৃণ গুণবাচক শব এবং একমাত্র গৌত্ঠম 
বুদ্ধেব ভিক্ষু-শিষ্যদ্র ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার প্রায় সীমাবদ্ধ। 
ধম্মপধ নামক পালি গ্রন্থে (২৬০-২৬১ গাথা ) থের? 
অপবা স্থববিরের ব্যাখ্যা কখিষা বপা হইয়াছে যে, পরুকেশ 

হইলেই কেহ স্থবির হয না। এইবপ ব্যক্তিকে মাত্র বয়সে 
পরিপক ৪ জগাঙদীণ বলা যাষ। বাহার মধ্যে সত্য, ধর্ম, 
অহিংসা, সম ও দম বিগ্যমান এবং যিনি যথাথ ই মনের 
মালিন্ত দূর করিযাছেন) সেহ জ্ঞাশী ব্যপ্িকেই স্ববিব বপা 
চখ। পালি অন্ুত্ুরণিকাষে ( ২য খণ্ড, পু ২৯) আর 

স্ম্পষ্টতাবে উত্ত আছে যে, খয়সে ৩রুএ হহলে পিঠ 

ভিক্ষ স্থবির বলিষ| অশ্িহিত হন। সাধারণ৩ঃ প্রবির 
বপিতে, বৌদ্ধেরা অভিজ্ঞ ব্যঞ্ডি অথবা গ্বিতপ্রজ্জকে 
বুঝাইখা খাকেন। 

গৌতম বুগেব দেহত্যাগেৰ অবাবহিত পবে মগধের 
বাজধানী রাজগুহে প্রথম স'গীতি অর্থাৎ বৌদ্ধ তিম্মুদের 
এক মহাসম্মিপন অগষিত হয। তথায় বুদ্ধেব পাটশত 
শিষা মিলিত হইয়া! তিন মাসে পবস্পবের আবুতিব মাধমে 
বৃঙ্দেণ উপদেশাবলী সংগ্রহ কবিয়া টাহাদেব ধর্মশান্তেণ 
পপদান করেন । এইভাবে বুদ্ধবঠণসমন্থিত ধর্মশান্দ 'থের? 
অথবা প্রবীণ ভিক্ষদেখ দ্বারা সংগৃহীত ও স্থিবীকাত 
হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে “থেরকাদ" অথবা স্ববিববাধ বলা 
হয ( মহাবস, ৩য অধায় )। হহাঁব পর হইতে একশত 

বর্ষ পধন্ত বুদ্ধবচনেব একমাত্র ও অগ্থিতীয় ধারক ও বাহক 
রূপে স্বিববারধ বিরাজ করিতে থাকে । স্ববিরবাদের 
অপর নাম আচার্ধবাদ। ইহার অন্ুগামীরা স্ববিরবাদী 
নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য, বুদ্ধবচনের যে সকল 
'ধকলন আজ অবধি পাণয়। গিয়াছে তন্মধ্যে পালি 

ভাষায় বিধৃত স্ববিরবাদ নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম | 
রাজগুহ সম্মিপনের এক শত বর্ধ পর বৈশাপীতে 

ছ্বিতীয় সংগীতি অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষদের অপর একটি মহা 
সম্মিলন আহত হয। কথিত আছে, এই সময়ে ভিঙ্ষু- 
ংঘেএ মধ্যে প্রচপিত মাত্ব কয়েকটি ক্ষুদ্র ও নগণ্য 

আচব'বিধি লইয়া সর্বপ্রথম প্রকাশ্ত্ে মতবিরোধ দেখা 
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দেয়। ধীহারা এইসব আচরণবিধি আর মানিয। চলিতে 
চাছিপেন না টাহার]! এই সম্মিলন ত্যাগ কবিয়া যান এবং 
এক পৃথক পশ্মিলন আহবান করেন । আর 9 কথিত আছে 
অনুষ্ঠিত দশ সহ ভিক্ষুণ উপস্থিতিতে তাহাদের এই সম্মিপন 
হয় এবং ইহার নামকরণ কব হয় “মহাসংগীতি? | ইহাতে 
যোগদানকারীর। মহাসাংগীতিক' অথবা “মহাসা*ঘিক" 
নামে পরিচিত হন। এইভাবে মহাসাণঘিক ভিক্ষপাই 
সবপ্রথম স্থবিরবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সঘঙতেদ করেন। 
তাহারা ভিন্নমত পোষণ করিয়া নিদেদেৰ 'অভিপ্রাষ এব* 
বিশ্বাস অচ্যাষী বুদ্ধবচনেব মূল স"গ্রহের বগপ্রকার 
পরিবর্তন সাধন করেন। অল্প সমযের মধ্ো মহাসাংঘিক1 
দ্বিধা বিভক্ত হইযা] যান এবং তাহাদের মধ্যে গোকুলিক। 
এবং একব্বোহার' ( এক ব্যবচ্ার )- এই ছুই মশ্বাদের 

স্থটি হয়। অতঃপর গোক্ুলিকদের মধ্যে বিহুস্স্থতক' 
(বন্ধশঙক ) এবং পন্ত্তিবাদ, অথবা পঞ্চ গত্িবাদ? 
( প্রজ্ঞপিবাদ ) নামে আরও ছুই মতবাদ জন্মায় । তাগার 
পর অ।ণা :৫'লাখিক হহতে “চেতিযাবাদ? (চৈন্যবাদ) 
শামে আর একটি মতবাদের উদ্ভব হয। সবসযে৩ এই 
পাচটি মঙবাধ মহাসা*খিক হইতে উৎপন্ন হয । 

মহাসা"ঘিকদেব পু্ান্ত অক বণে স্ববিরবাদীদের মধ্যে ও 
বস মত পার্থক্য ঘটে । স্থবিরবাদ হইতে মহিংসামক? 
(মহীশাসক) এব" 'বজ্জিপুক্ক? ( বুজিপুত্রক ) নামে পুনবাধ 
ছুই ভিন্ন মতপাদেন সটি হয়। হহাব পর বুজিপুন্ক 
চারি ভাগে বিভক্ত হইযা ধন্মুন্তধিক? (ধর্ষোন্তরিক ), 
'ভদ্দখানণিক+ (ভদ্যানিক ), ছন্দাগারিক? এব" “সশ্মিতিষ? 
(অখবা “সম্মতিয়? )-- এই চাবি নামে পরাচত হয়। 
মইীশামকও ছ্বিরাবিভক্ত ভইষা “সব্ধথবাদ অখবা 
'ব্বথিবাধ? ( সবাস্তিবাদ ) এবং ধম্মগুত্ত' ( ধর্মগ্রপু অথবা 
ধর্মগুপিক ) এই ছুই পামে প্রশিদ্ধি শাভ কবে। সধাস্তিবাদ 
হইতে “কস্লপিক' (কাশ্শিক ), কাশ্ুপিক হইতে 
“সংকস্তিক' ( সংক্রান্তিক ) এব" তাহা হইতে ক্রমে “সু হুবাদ। 
(স্থত্রবাদ অথবা সৌত্রান্তিক ) উদ্ভুত হয। স্থ*্রাং বুদ্ধের 
দেহ শ্াাগের ২য শতকে এই ১১টি এব মহসা"ধকাদ 
৬টি মিলিয়া একঞে ১৭টি মতবাদ মৃলনঃ স্থবিববাদ 
হইতে জন্মলাভ করে। নান! বিকুদ্ মতবাদে র প্রাছুতাব 
পরবতী কালে এইভাবে আব9 বন্তসংখ্যক হওয়া সত্বেও 
স্থবিরবাদ মহামহীঞ্ুহের গায় শাখা প্রশাখায় বুদ্দিপ্রাপ্ধ 
হইয়া আজও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া! ও সিংহলে বি্মান 
রহিয়াছে (দীপবংস, ৫ম অধ্যায, মহাবংস, «৫ম 
অধ্যায় )। 

দ্বিতেম্ত্রনাল বড়.য] 

থম্বোসিস 

থেরীগ্াথা পালি দ্র 

থোরিয়াম মৌপিক ধাত। ১৮২৮প্রীগ্টাবে বার্জেলিয়াম 
ইহা আবিদ্ধার কবেন। ইঠার পারমাণৰিক ওজন ১৩২১২, 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ১১২ এবং গলনাঙ্ব ১৮৪৫০ সেন্টিগ্রেড। 

থোবিয়াম তেজক্কিয পদার্য। ইহার ১২টি আইসোটোপ 
আছে। মোনাজাহট বালুকায় ইহার অখ্সিজেন ঘটিত যৌগিক 
বর্তমান । মোনাজাহ) হইতে থোরিষাষ নিদ্কানাশর সময়ে 

হিপিয়াম গ্াস উৎপন্নহয়। পাএমাণবিক শলি' উত্পাধনের 
জন্য থোবিয়াম ব্যবজত হয় খলিয়া ভাবতে ইহা একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ হিসাবে পরিগণি 5 হইয়াছে | থে্রিয়ামর 
'ঞ্সিজেন-ঘটি ত যৌগিকেরু ববহার উল্লেখযোগ্য ৷ গাস- 
বাতিতে যে জাণ বা ম্যানটশ ব্যবহৃত হয, ডাহা প্রথমে 
সত] বা! রেশমের সাহাযো প্রস্তত কর হয়। অতঃপর 

তাহ] খোরিয়াম ঘটি ও রাসাথনিক পদাথের থণে ডুবাইযা 
লইবার পর উচ্চ তাপে পোডাইয। পইন্ডে হয়। উচ্চ তাপে 
ইহ শুএ আলোক বিকিরণ কে। 

আশণতাস শু গাপাধায় 

থন্েসিস জীবিতাবস্থায রক্তবাহেব মধো বক্তঞ্চনের 
নাম থম্বোমিল। সাধারণতঃ ধমনী অথবা শিরায় থস্বাসিস 
দেখা যাষ। কোনও রক্তবাহে থুঙ্গোসিস হইযা রক্ত- 
সঞ্চালণ ব্যাহত হইলে অথবা বন্ধ হইলে সেই এ্বাহের 
বিভিন্ন শাখা দিযা বেশি পরিমাণে বক্ত সঞ্চালিত হইয়া 
“ক। ধমণীর ক্ষেত্রে থুঙ্গোসিসগ্রস্ত অশ্রে পূব হইতে 

৬ +ত শাখাগুলিতে এব" শিরার ক্ষেবে একপ অংশের পরে 
উঠত শাখা গুলিতে রক্তসঞ্চাল্নেন একপ বুদ্ধি ঘটে। যে 
শাখাগুলি সাধারণ অবস্থায় খন্ধ থাকে এ সময়ে সেগুলিতে 
ধক্তসঞ্চাশন ইইন্তে থাকে । এই বিকল্প রক্তসঞ্কাশনে যদি 
দেহা"শের রক্তীভাব না হব, তবে থৃশ্থোসিসের কোনও 
উপসগ প্রকাশ পায় না। 

ধমনীর থশ্বোসিসের প্ররূত কারণ এখনও অজ্ঞাত। 
সাধারণ-5ঃ বার্ধকা বা অন্ত কোন কাবণে ধমনী গুলির 
স্থিতিঙ্গাপক তার অশঙাব, অতাধিক বক্তচাপ, বকে 
কোলেন্টেরল এব* চধিঙ্গাতীয পদার্থের আধিক্য প্রভৃতিই 
থৃষ্বোধিসের কারণ বলিয়া ধরা হয। শিবা প্রাদাহজনিত 
রোগ, বকে তরল পদাথের অভাব, পলিসাইধিমিযা 
রোগে লোহিত রক্তকণিকার আধিকযবশতঃ রক্তের ঘনত্ব- 
বৃদ্ধি এবং বক্তসধ্চালনের ল্ঈথ গতির জন্ শিরায় থুম্বোসিস 
হইয়] থাকে । 

হৃৎপিগ, মস্তি অথবা ফুসফুসের ধমনীর থম্বোসিসকে 

৭৭৫ 



শ্বোসিস 

যথাক্রমে করোনারি, সেবিব্রাল অথবা পাল্মোনারি 
থন্বোসিস বলা হয়। অঙ্গাদির ধমনীতে থৃষ্বোসিস হইলে 
সেই অঙ্গ শীতল হইয়! যায়, নাড়ীর স্পন্দন কমিয়] যায় 
এবং পরিশেষে রক্তাভাবে অঙ্গটি পচিয়া যাইতে পারে। 
করোনারি থদ্বোমিস সাধারণতঃ ৫০ ধৎ্সবেপ অধিকবয়স্ক 
পুকুষের বেশি হয়। মধুমেহ রোগেও এই বাধির প্রকোপ 
দেখা যায়। করোনারি থৃষ্বোসিসগ্রস্ত রোগী সস! বুকের 
বাম দিকের উপরিভাগে অনহা যন্ত্রণা অন্তভব করে। এই 
যন্ত্রণা কখনও কখনও গ্রীবাদেশ অথবা পামহন্তের কনিষ্ঠ 
অনুলি পর্যন্ত বিস্তারিত হয়। রোগী ছুধল, ঘর্মান্ত 'এবং 
শীতল হইয়া যায়, চেতনা হাবায় এবং মৃত্যু পধস্ত ও ঘটিতে 
পারে। বুক্তাভাবে হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ম'কৌোচনের 
ফলে নাভী ক্ষীণ, ভ্রুত, শ্নথ অথবা অনিয়মিত হইয়। বক- 
চাপ কমিতে থাকে । কখনও কখনও বমি হয়। হ্বৎ- 
পিগ্ের অবসাদেব জন্য নিলয়ের কক্ষমতা হাস পায়। এ 
অবস্থায় রোগার সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন , ক্ষেত্রবিশেষে 
বুকের অস্বাভাবিক তঞ্চন দূর করিবার জন্য হেপারিন, 
ডিগ্িভ্যান ইত্যাদি ঞ্চনবরোধক উধধ দেওয়া হয। 
সাময়িকভাবে স্বস্থ হইলে রোগীর রক্তে কোলেস্টেখল 
কম'ইবার জন্য নিকোটিনিক আপসিডজাতীয় উধধ দেওয়া 
বাঞ্চনীয় । এই রোগ প্রতিরোধ করিতে হইলে অতাধিক 
চিন্তা ৪ উদ্বেগ কমানো এবং কোলেস্টেরল বা সপৃক্ত 
স্বেহপদার্থপূর্ণ খাগ্যসামগ্রী (যেমন ভিম, ঘি ইত্যাদি) 
কমখাওয়া কর্তব্য। 

মস্তিষ্ষের ধমনীর থৃষ্বোসিসে মন্তিষ্কের বিশেষ অংশে 
রক্তসঞালনের অভাব ঘটায় উত্ত আক্রান্ত অংশ-কর্তৃক 

থঙ্বোসিস 

নিয়ন্ত্রিত অঙ্গ ও কার্ধাদি বিপর্যস্ত হয়। ফলে রোগীর 
কোনও অঙ্গ অথব] দেহার্ধ ধীরে ধীরে অবশ হইতে থাকে । 
সকল সময়ে চেঙনালোপ না হইতেও পারে । অনেক সময়ে 
দৃষ্টিশক্তির অথবা গপাধঃকরণের কার্ধে ব্যাঘাত ঘটে এবং 
মুখের পক্ষাঘাত দেখ দেঁয়। রোগের স্চনায় যে জটিলতা 
দেখা দেয় তাহা কাটিবার পর ধমনীকে প্রসারিত করিবার 
জন্য নিকোটিনিক আযসিড অথবা আলিডিন-জাতীয় উধধ 
দেওয়া হয়। 

ফুসফুসের ধমনীর থশ্বোসিসে করোনারি থন্বোসিসের 
ন্যায় অসহা যন্থণ], নিংশ্বাসের কষ্ট, জর এবং ফুসফুসধবা 
কলা (প্লিউবা) র প্রদাহ হইতে পারে। এক্স-বে দ্বার 
গৃহীত বুকের হিতে অনচ্ছ দাগ দেখা যায়। এই রোগে 
হেপারিন ও ডিিভ্যান-জাতীয় উধধ বাবহার করা হয়। 
সকল থন্বোসিদ বোগের পরে অঙ্গের অবশ] কাটাইবার 
জন্য ফিজিওথেরাপি করা হইয়া থাকে । 

শিরার থষ্বোসিসে আক্রান্ত সংঙ্সিষ্ট শিরাটি এবং অঙ্গটি 
ফুশিয়া ওঠে, বেদনা ভয়, জরও হয়। অঙ্গটিকে বিশ্রাম 
দিলে যন্ত্রণা প্রশমিত ভয়। 'আান্টিবায়োটিক ৪ বন্ততন- 
রোধক ইমধ এবং মবস্থাবিশেষে অক্সোপচাবের দ্বার। রোগ 

নিরমন কব! যায়। কাইপেরিয়া, পলিমাহথিমিয়া ইত্যাদি 
রোগের গ্রভাবে থঙ্বোপিস হইলে উহাদিগেরণ উপযুক্ত 
চিকিৎসার বাণস্থা করা উচিত পোটটাল শিরায় 
থম্বেসিস হইলে রপ্তবমণ, বক্তদাস্ত, পেটে জপ, প্রীহা বুদ্ধি 

ত্যা্দি হইতে পারে। অস্ত্রোপচার দ্বারা! ইহার চিকিৎসা 
করা হয়। 

কমলকুমাব মলিক 
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